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104–109 SILNE	ZNIEKSZTAŁCENIA	UKŁADU
 Niezwykle rzadkie zdarzenia ujawniły się latem tego roku w CSW 

Zamek Ujazdowski w Warszawie. Wystawa gęsta od wiedzy była 
efektem wspólnej pracy kolektywu złożonego z artystów, architektów, 
kuratorów i naukowca – psychologa, prof. Andrzeja Nowaka. Jego 
wypowiedź na temat tamtej wystawy, jest pasjonującym wykładem, 
który z przyjemnością czytelnikom nn6t przedstawiamy.

110–121 uTOPIE DEMOTYczNE 
 O progresywnym dizajnie, demotycznych właściwościach przedmiotów 

i i szukaniu nowych dróg w nowej nauce, z Davidem Crowleyem, 
kuratorem, wykładowcą historii dizajnu w Royal College of Art i znawcą 
polskiej sztuki, rozmawia Agata Pyzik.

122–131 ŚWIATŁOTRYSK
 W parku Kępa Potocka na warszawskim Żoliborzu stanął właśnie jego 

neon, wielka szklanka różowej oranżady. Z Maurycym Gomulickim, 
piewcą urody życia, przygód miejskich, estetycznych rozkoszy, 
w przededniu jego wyjazdu do drugiego z rodzinnych miast – Meksyku 
- rozmawia Bogna Świątkowska.
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132–137 PISAĆ	GOLONKĄ
 Najnowszy font dostępny na ich stronie nazywa się Golonka FA i jest 

oparty na kroju „barowym“, pochodzącym z lat 80. Można go pobrać zu-
pełnie za darmo. Fontarte, czyli Magda i Artur Frankowscy, zajmują się 
nie tylko designem, projektowaniem krojów pism i krytyką liternictwa. 
Organizują też spotkania ze światowej sławy twórcami współczesnej 
typografii. Rozmawiał z nimi Karol Betlej.

138–147 mAmY	DUSZE	POWYKRĘCANE	JAK	NOGI
 Wykorzystując specyfikę miejsca, swoiste poczucie humoru oraz 

osobliwą formę, uprawia malarstwo nieskrępowane szufladkowaniem. 
Maluje w ruinach, tworzy mapę polskiego społeczeństwa. Ze Sławkiem 
ZBK Czajkowskim, laureatem głównej nagrody 9. Konkursu Gepperta 
dla debiutujących polskich malarzy, rozmawiał Krzysztof Gutfrański.

149–155 MOc wODY
 Woda, czysta woda, jest tematem trzech tegorocznych projektów 

architekta Jakuba Szczęsnego. Najnowszy to instalacja oczyszczająca 
wodę z Wisły za pomocą urządzeń fitnesowych. Z autorem tego 
zręcznego połączenia dbałości o formę fizyczną mieszkańców miasta 
z pracą na rzecz uzdatniania wody rozmawiała Bogna Świątkowska.
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NAjlEPSzY  
POlSKI 
wIDEO ArT 

po które sięgają. Podczas gdy Wilhelm 
Sasnal kręci na taśmie 16 mm, Agniesz-
ka Brzeżańska używa do tworzenia 
filmów telefonu komórkowego, a to-
masz Kozak korzysta z techniki found 
footage. Kuratorzy w doborze filmów 
usiłują przedstawić, na jak wiele spo-
sobów artystki i artyści o zbliżonych 
doświadczeniach pokoleniowych po-
ruszają podobne tematy. Ostatni te-
goroczny pokaz odbędzię się w Galerii 
Kronika, w Bytomiu (5.12).•

W cyklu pokazów kuratorskich  ɿ
polskiej sztuki wideo Art in Cinema, 
organizowanym przez fundację No 
Local można zobaczyć filmy Karoliny 
Kowalskiej, Wilhelma Sasnala, Anny 
Niesterowicz, Oli i Doroty Buczkow-
skich, tomka Kozaka i Agnieszki Brze-
żańskiej. Pokazy odbywały się przez 
cały rok w jedenastu miastach Polski. 
Prezentuje różnorodne podejście ar-
tystów do medium filmowego, co uwi-
dacznia się w zróżnicowaniu technik, 

Anna Niesterowicz: 07 zgłoś się, Zrób jej tak ja w kinie, 2001, z archiwum Fundacji Galerii Foksal

6.11 | Zielona Góra, BWA, al. niepodległości 19 | www.bwazg.pl 
www.nolocal.org
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TrENING  
czYNI 
MISTrzA

w dwóch politycznych ustrojach, jak 
również jej osobisty dziennik pełen 
komentarzy dotyczących otaczającej 
codzienności.
iveković śledzi demontowanie po-
lityczno-społecznej rzeczywistości 
Jugosławii oraz narodziny nowego 
narodowego państwa i nowego ję-
zyka. to właśnie poprzez działania 
na języku artystka walczy o zacho-
wanie prawa niezbywalnego dla 
każdego podmiotu: prawa do posia-
dania własnego zdania, możliwości 
jego wyrażania oraz sformułowania 
«słownika finalnego» - ostatecznej in-
stancji językowej każdego człowieka 
- «zestawu słów, których używa [on/
ona] do uzasadnienia swoich działań, 
swoich przekonań i swojego życia» 
(R. Rorty).
Kuratorka: Magdalena Ziółkowska. •

Na wystawę Sanji iveković w Mu- ɿ
zeum Sztuki w łodzi składa się wybór 
prac z lat 1974-2007 oraz najnowszy 
projekt Dom kobiet (Okulary) zreali-
zowany w formie plakatów w prze-
strzeni publicznej kilku polskich 
miast, który podnosi temat nielegal-
nej w Polsce aborcji. 
Sanja iveković jest mistrzynią po-
ważnych tematów. tytuły jej ostat-
nich wystaw; Alarm ogólny czy Pilne 
kwestie, celują na poziomie języka 
w sedno problemów współczesności, 
żądają natychmiastowej uwagi, kie-
rują zainteresowanie bezpośrednio 
na sprawy naglące, alarmujące dla 
bliźniego i obywatela. twórczość ar-
tystki można odczytywać jako nieco-
dzienny raport o społecznej kondycji; 
prowadzony od lat 70. subiektywny 
zapis przeobrażeń rzeczywistości 

Sanja iveković: Dom kobiet (Okulary), 2009, praca powstała w ramach indywidualnej wystawy 
artystki trening czyni mistrza w Muzeum Sztuki w łodzi

do 13.12 | Łódź, Ms, ul. Więckowskiego 36 | www.msl.org.pl 
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ErrOr-ArT 

jaźnieni DJ-e oraz producenci muzyki 
z Fake Disco Records. „Error : %/?/art 
opowiada o roli błędu, przypadku i en-
tropii w procesie tworzenia. Nieocze-
kiwane zdarzenia są źródłem inspira-
cji, zaczynem dla idei i zaskakujących 
koncepcji. Bez nich perfekcjonizm nie 
byłby wyzwaniem, a tylko nudną re-
gułą. Czynnik losowy i zwykła pomył-
ka sprawiają jednak, że sztuka jest 
wciąż nieprzewidywalna i zadziwia 
nie tylko widza, lecz także samego 
twórcę” – mówi o projekcie Aleksan-
der Świrski z Galerii Beznadziejna. •

W trwającą jedną dobę projekcie  ɿ
error : %/?/art swoje prace pokaże 20 
artystów z Polski, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec i Chin. W projekcie uczest-
niczyć będą twórcy współpracujący 
z Galerią Beznadziejna i młodzi ar-
tyści z warszawskiej ASP. Ponadto, 
w strefie Open Error, na powierzchni 
350 metrów kwadratowych, swoje 
prace będzie mógł zaprezentować 
każdy, kto w tym dniu dostarczy je 
do Reduty. Wieczorem odbędzie się 
okolicznościowe „Error Party”, które 
uświetnią swoimi występami zaprzy-

Ernest Ziemianowicz: Miasto, 180x240, animacja, druk, cyfrowy, 2008

7.11 godz. 14 | Warszawa, reduta Banku Polskiego, ul. Bielańska 10
www.beznadziejna.org

PlATEAuX  
fESTIVAl  
2009

terakcja i wzajemne oddziaływanie 
to esencja inicjatywy. 
W tym roku w festiwalu wezmą udział 
czołowi artyści sztuki audiowizual-
nej świata: Alva Noto (Carsten Nico-
lai) (DE), taylor Deupree (US), Richard 
Chartier (US), Jeffers Egan (US), Keep 
Adding (Brian Bixby) (US), Robert van 
Heumen (NE), Bas van Koolvjik (NE), 
Kangding Ray (FR), tim Hecker (CA) 
i inni. •

Plateaux Festival to wydarzenie  ɿ
porównywalne do tak uznanych 
i rozpoznawalnych przedsięwzięć 
jak niemieckie transmediale czy au-
striacka Ars Electronica. Festiwal ma 
wyraźnie zarysowany profil: organi-
zatorów interesuje obraz opleciony 
w harmonie, dźwięk pogłębiony gra-
ficznym przedstawieniem. Ekspery-
mentalne formy filmowe towarzyszą 
progresywnym brzmieniom, a ich in-

19-22.11 | Bydgoszcz, toruń | www.plateauxfestival.pl 

Chris Parks: On Fire
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PATrIOcI wSzYSTKIch 
KRAJÓW	ŁĄCZCIE	SIĘ	

stwowych i narodowych ich autorka 
stawia nie do końca retoryczne pyta-
nie: A co by było, gdyby istniała jedna 
flaga reprezentująca wspólny pa-
triotyzm wszystkich krajów? Projekt 
odsyła do wspartej na narodowych 
emblematach polityki tożsamości, 
wahającej się pomiędzy manifesto-
waniem narodowej determinacji 
a retoryką globalizacji, pomiędzy 
narodowością a transnarodowością, 
lokalnością a dyslokacją. 
Prezentowany projekt obejmujący 
obecnie 49 flag jest w trakcie realiza-
cji, autorka będzie go kontynuowała 
aż do połączenia w jednym obrazie 
wszystkich istniejących flag pań-
stwowych. •

Fundacja Profile inauguruje cykl  ɿ
prezentacji artystów młodego poko-
lenia. Jako pierwszy zostanie poka-
zany projekt Natalii Brandt, która łą-
czy fotografię, malarstwo i rysunek. 
W projekcie, którego tytuł przewrot-
nie nawiązuje do komunistycznego 
sloganu, Natalia Brandt łączy w jed-
nym obrazie flagi różnych państw. 
Na kwadratowym płótnie nakładane 
są warstwy kolejnych przedstawień 
prostokątnych flag. Za każdym razem 
ostatnio namalowana flaga łączy się 
z fragmentami dwóch poprzednich. 
Proces nakładania kolejnych warstw 
dokumentowany jest w serii fotogra-
fii i projekcji wideo.Dokonując tego 
rodzaju zabiegów na symbolach pań-

Natalia Brandt: Patrioci wszystkich krajów łączcie się!, rysunek, 2009

do 20.11 | Warszawa, Fundacja Profile, ul. Hoża 41/22 | www.fundacjaprofile.pl
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JAK  
TO  
jEST 

do momentu odsłonięcia. W poprzed-
nich edycjach projektu udział wzięli 
między innymi: Louise Burgois, Anish 
Kapoor, Olafur Eliasson, Carsten Ho-
eller.
Druga wiadomość napawająca nas 
dumą jest taka, że tate na tegorocz-
nych targach Frieze Art Fair zakupiła 
do swoich zbiorów film polskiego 
artysty Zbigniewa Libery Jak tresuje 
się dziewczynki z 1987. Jest to jedna 
z najważniejszych prac Libery z tam-
tego okresu, aktualizująca dyskurs 
genderowy w polskiej sztuce lat 80. 
Prezentowana była na stoisku Galerii 
Raster. Film Libery trafił tym samym 
do jednej z najważniejszych między-
narodowych kolekcji sztuki współ-
czesnej. •

Prawdopodobnie jeden z najwięk- ɿ
szych sukcesów polskiej sztuki w tym 
tysiącleciu! Polak Mirosław Bałka 
został zaproszony do udziału w dzie-
siątej odsłonie projektu the Unilever 
Series. Do dyspozycji otrzymał prze-
strzeń Hali turbin, stanowiącą hall 
wejściowy a co za tym idzie główny 
trakt komunikacyjny w londyńskiej 
tate Modern. W tej lokalizacji polski 
artysta umieścił uniesiony ponad 
ziemię monumentalny stalowy kon-
tener. Wnętrze konstrukcji pokryte 
specjalnym polimerem dającym efekt 
niezwykle głębokiej czerni jest do-
stępne dla zwiedzających. Praca Po-
laka nazywa się How It Is. instalacja 
zgodnie z dotychczasową praktyką 
muzeum, pozostawała tajemnicą aż 

Mirosław Bałka: How it is, widok instalacji w Hali turbin tate Modern, © the artist, fot. dział 
fotografii tate

do 2.04.2010 | Londyn, tate Modern, Bankside, London se1 9tG
www.tate.org.uk 
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nie twarzy), dekonstrukcję (jeden 
portret malowany na kilkunastu 
blejtramach, powieszonych zupełnie 
przypadkowo układ szkiełek w ka-
lejdoskopie). Z kolei animacje wideo 
wyznaczają dwa obszary, w którym 
poruszają się artyści: osobisty oraz 
publiczny. Obszar osobisty dotyczy 
intymności oraz subiektywizmu po-
strzegania oraz do wspólnej relacji 
artystów. Obszar publiczny dotyczy 
przestrzeni istniejącej niezależnie, 
bez względu na nich (i pomimo nich). 
Pomieszczenia Galerii Starter zosta-
ły zaaranżowane tak, aby widzowie 
mieli możliwość czynnego uczestni-
czenia w projekcie, w tym także do-
dawania własnych komentarzy.

Wystawa Lidii Krawczyk i Wojtka  ɿ
Kubiaka w Galerii Starter to prezen-
tacja fragmentu ich nowego cyklu 
Zaburzenia. Do tej pory przez ponad 
pięć lat przedmiotem zainteresowań 
duetu były zagadnienia płci i seksual-
ności, społecznych struktur władzy i 
hegemonii. W 997 na swój warsztat 
wzięli problem zaburzeń i psychoz, 
związanych ze skrajnym subiektywi-
zmem w postrzeganiu i tym samym 
definiowaniu „rzeczywistości”. 
W Poznaniu prezentowane są obra-
zy, fotografie oraz animacje wideo. 
Postaci na nich przedstawione są 
na różny sposób i w różnym stopniu 
zniekształcane: poprzez deformację 
twarzy, nałożenie maski (malowa-

do 13.11 | Poznań, Galeria starter, ul. Dąbrowskiego 33 | www.starter.org.pl

Lidia Krawczyk, Wojciech Kubiak, materiały prasowe Galerii Starter
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SurOGAT 

może «otworzyć się» w każdej. Wy-
starczy, że ktoś otworzy jego okładkę 
w galeryjnej czy muzealnej księgarni 
albo we własnym domu. Model książ-
ki-wystawy wydaje się być w tym 
wypadku optymalny: prace Sadow-
skiego egzystują jako idee, a nie 
przedmioty. Surogat wystawy Filipa 
Sadowskiego zostanie zaprezento-
wany w warszawskiej galerii A. •

Surogat ɿ  to eksperymentalna 
książka-wystawa autorstwa Filipa Sa-
dowskiego (ur. 1983) zamknięta w ko-
lorowej okładce, zamiast w białych 
ścianach galerii. Ekspozycja - zbiór 
przedmiotów - sama stała się przed-
miotem. Surogat ma swoje wymiary, 
wagę, zapach i kolor. Działa jak mo-
duł - nie będąc przypisanym do kon-
kretnej przestrzeni wystawienniczej, 

projekt: Studio Hipopotam, www.hipopotamstudio.pl

od 31.10 | Warszawa, Galeria A, ul. Bagatela 10/15A | www.galeria-a.pl

GruPA  
NOwOlIPIE  
I	PAWEŁ	ALTHAmER	

nie polskiej publiczności duży wybór 
prac Grupy Nowolipie z ostatnich lat, 
filmy Uskrzydleni i Zrób to sam Artura 
Żmijewskiego oraz najnowsza rzeźba 
Marzyciel. 
W czasie trwania wystawy w galerii 
prowadzone będą warsztaty cera-
miczne z członkami Grupy Nowolipie 
– co tydzień: wtorek, środa, czwartek, 
od 12:00 do 15:00. •

Grupa Nowolipie działa przy Pań- ɿ
stwowym Ognisku Artystycznym na 
ulicy Nowolipki na warszawskiej Woli. 
Większość należących do niej osób 
to chorzy na stwardnienie rozsiane, 
dla których ceramiczne warsztaty są 
formą rehabilitacji i terapii. Paweł Al-
thamer prowadzi z Grupą Nowolipie 
zajęcia co tydzień od ponad 14 lat. Po 
raz pierwszy zaprezentowany zosta-

Grupa Nowolipie / Paweł Althamer: Marzyciel

30.10-11.12 | Warszawa, Heppen transfer, ul Wilcza 29a m. 12
www.heppentransfer.art.pl 
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LuDzIE  
Z	KSIĘŻYCA

zet. Ludzie z księżyca nie zajmują 
się życiem codziennym, a jednak po 
formy i obrazy sięgają do rzeczywi-
stego świata. Realizmu używają po 
to, by nieznacznie - jak to się zdarza 
w snach - przesunąć granice rzeczy-
wistości. Odsłonić inną, nieoczywi-
stą stronę rzeczy, które dotąd wyda-
wały się nam znajome.
„Możliwe-niemożliwe” i „Co by było 
gdyby” - to ulubione gry marzycieli. 
Przypominają nieco zabawy nadre-
alistów, choć na wystawie nie ma 
bezpośrednich nawiązań do malar-
stwa klasyków gatunku. Patronem 
artystów z Moon Hostel mógłby 
być raczej Alfred Hitchcock, mistrz 
opowiadania historii z podwójnym 
dnem. Albo David Lynch, specjalista 
od onirycznych nastrojów”. •

„Zagadkowe sytuacje, nieocze- ɿ
kiwane zestawienia, przedmioty 
w stadium przemiany, wydarzenia, 
które nie dają się do końca wyjaśnić. 
Moon Hostel, miejsce niepokojących 
snów – tak o pokazie Moon Hostel 
w Galerii Zderzak piszą organizatorzy 
Monika Chlebek (malarstwo), Dawid 
Czycz (malarstwo), Julita Paluszkie-
wicz (film) - oraz Monika Szwed, która 
drogę do Moon Hostel odkryła trochę 
wcześniej niż oni. Jej koany przypo-
minamy jako motto wystawy.
„Wszystko dziwi i zarazem jest zu-
pełnie normalne” - mówi Julita. to 
poczucie towarzyszy im stale, jak 
Alicji po drugiej stronie lustra. Nie 
interesuje ich polityka ani sprawy 
społeczne, obojętnie mijają rekla-
my i newsy z pierwszych stron ga-

Monika Chlebek: Lis, olej na płótnie, 80x81cm, 2007

do 3.11 | Kraków, Galeria Zderzak, Floriańska 3 | www.zderzak.pl

SzTuKA  
PO	PRZEJŚCIACH

projekty nie będą miały charakteru 
rozliczeniowego. Zamierzeniem jest 
raczej opowiedzenie o indywidual-
nym miejscu w świecie, osobistych 
wyborach i piętnie, jakie na twórczo-
ści odciskają warunki, w których po-
wstaje. Ważnymi punktami odniesie-
nia dla zaproszonych artystów będą 
więc: określenie przestrzeni, w której 
przychodzi działać artyście oraz jego 
stosunek do współczesności, wresz-
cie realia twórcze dziś – sytuacja 
życiowa, stereotypy, tematy, które 
determinują współczesnych arty-
stów i ostatecznie dominują nad ich 
twórczością. •

Celem festiwalu  ɿ Sztuka po Przej-
ściach jest przybliżenie polskim 
odbiorcom sztuki dawnego bloku 
wschodniego – w pewien sposób po-
wiązanej ze sobą, chociażby z powo-
du podobnych doświadczeń politycz-
no-społecznych, a jednak odrębnej 
i zmierzającej w różnych kierunkach. 
Celem działań jest zarysowanie po-
szczególnych tendencji w sztuce po 
1989 roku.
Hasło Sztuka po przejściach to sta-
nie się pretekstem do podjęcia przez 
artystów tematów dotyczących 
czasu transformacji – politycznej, 
społecznej, światopoglądowej. ich 

Stefan Rusu: Sars Opera, wideo

16.11-18.12 | Wrocław, Galeria Mieszkanie Gepperta, Plac nowy targ, Pawilon 
Czterech Kopuł WWF | www.arttransparent.org
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HOrrOr  
VAcuI

je unaocznia i obnaża. Flesze blichtru, 
starannie dobrane ciuchy, wystudio-
wane ruchy, ale też pogańskie szaleń-
stwo, epizodyczne historie miłosne, 
frustracja i ciągła pogoń za bodźcami 
składają się na pewien weekendowy 
rytuał, który ma zagłuszyć brak i ciszę, 
jaka często wibruje między ludźmi 
tworząc ścianę nie do przebicia. Siłą 
sprawczą popychającą do imprezowej 
aktywności to zazwyczaj przemożne 
poczucie nudy i chęć ucieczki od ru-
tyny, która naznacza rzeczywistość 
smutną szarzyzną. •

Horror vacui ɿ , tytuł wystawy Karo-
liny Zajączkowskiej, to w dosłownym 
tłumaczeniu „lęk przed pustką”. Hor-
ror vacui można również odczytać 
jako metaforę pewnego stanu. Zdjęcia 
składające się na ten zestaw opowia-
dają o obszarach braku, które próbu-
jemy zapełnić i zamazać. Nieustająca 
impreza, szelest tkanin, tłuczone 
szkło, silne emocje związane z muzyką 
i z ludźmi, intensyfikacja życia w po-
zornie niekończącej się zabawie pró-
bująca zaprzeczyć istnieniu pustych 
miejsc w nas i wokół nas zamiast tego 

Karolina Zajączkowska: Dyskoteka

do 26.11 | Wrocław, Galeria szewska, ul. szewska 36 |
www.szewska36.uni.wroc.pl | www.la-ban.blogspot.com

FuTurE  
ShOrTS

mie obok prac utalentowanych de-
biutantów z całego świata można 
znaleźć krótkie metraże uznanych 
twórców kina, wśród nich krótkie 
fabuły, dokumenty, animacje, filmy 
eksperymentalne i teledyski, wy-
różniające się oryginalną estetyką, 
ciekawym pomysłem i intrygującą 
tematyką. Listopadowe wydanie zo-
baczyć będzie można po raz pierw-
szy także i w Kielcach. W programie 
między innymi Hotel Chevalier Wesa 
Andersona z rolą Natalie Portman, 
teledysk the Cinematic Orchestra 
oraz festiwalowy hit I love Sarah 
Jane. Dodatkowo tylko dla polskich 
widzów pojawi się zmysłowy brazy-
lijski film Salvia.•

Future Shorts to największa na  ɿ
świecie platforma prezentacji i pro-
mocji filmów krótkometrażowych. 
W Polsce pokazy odbywają się w 16 
miastach (Poznań, Lublin, Białystok, 
Gliwice, Kraków, Katowice, Często-
chowa, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, 
Rzeszów, tychy, Warszawa, łódź, Za-
kopane, Kielce). 
Katalog filmów dostępnych w dys-
trybucji Future Shorts tworzony jest 
bardzo starannie, filmy wybierane 
są spośród propozycji prezento-
wanych na licznych międzynaro-
dowych festiwalach, jak również 
z dużej liczby zgłoszeń bezpośred-
nich. W wyjątkowo zróżnicowanym 
tematycznie i gatunkowo progra-

Cinnamon Chasers: Luv Deluxe, teledysk (reż. Saman Keshavarz), 2009

listopad | kilkanaście miast polskich | www.futureshorts.pl



22      notes.56 orientuj się orientuj się  notes.56      23

GŁOWA	 
Z	GŁÓW

których treści umykają jednoznacz-
nej interpretacji. to sztuka unikająca 
pojemnej metafory – raczej poszuku-
jąca drobiazgu zdolnego otworzyć 
niespodziewane przestrzenie.
Jamy, wnęki, tunele, kabiny, zbiorniki 
wodne, miejsca osobne i oddzielne 
są stale obecne zarówno w pracach 
Bąkowskiego, jak Starskiej. Specyficz-
nym rodzajem „miejsca” jest w ich 
twórczości Głowa. ta bywa zarówno 
zamkniętą klaustrofobiczną komorą, 
jak korytarzem prowadzącym do al-
ternatywnej rzeczywistości. W niej 
obraz świata ulega fascynującej de-
formacji, która au rebours ujawnia 
jego zasadnicze znaczenia, niedo-
strzegalne wprost. Jest więc narzę-
dziem interpretacji świata, napędem 
poetyckiej maszyny, której Bąkowski 
i Starska zdają się być doświadczony-
mi operatorami.
tekst: Michał Lasota •

Wspólna wystawa Magdaleny  ɿ
Starskiej i Wojciecha Bąkowskiego 
wskaże pokrewne wątki w ich twór-
czości. Oboje związani z poznańską 
grupą Penerstwo stanowią jej poetyc-
kie skrzydło – w pracach Bąkowskiego 
i Starskiej „penerska” estetyka osią-
ga najczulsze rejestry, jest najbliżej 
powiązana z życiem codziennym, 
a zarazem najbardziej fantazyjna. ty-
tuł wystawy, Głowa z głów, sugeruje 
skomplikowaną operację, jednocze-
śnie można go rozumieć jako syntezę, 
sumę, połączenie wielu punktów wi-
dzenia w „rozszerzony” obraz świata.
Starska i Bąkowski sytuują swoją 
twórczość na styku sfer prywatnej 
i społecznej. Za każdym razem, gdy 
mówią coś o świecie, zdradzają wła-
sne sprawy i odwrotnie, mówiąc 
o sobie, dotykają spraw wspólnych 
ogółowi. Szamańskie intencje obojga 
owocują hipnotycznymi realizacjami, 

Magdalena Starska: Główna głowa, rysunek, 2009

do 19.11 | Białystok, Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2 
 www.galeria-arsenal.pl
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TEATr  
jEDNEGO  
DNIA

domie. Jakich rekwizytów używasz, 
jakie emploi tworzysz, jakie dialogi 
są właściwe? Jak łatwo przychodzi ci 
improwizować w roli kogoś, kim nie 
jesteś? Jak trudno stać się kimś, kim 
chciałabyś być?”.
Na chętnych do udziału w projekcie 
artysta czeka pod adresem teatr@be-
tlej.pl. Przysyłajcie zdjęcia w typowej 
dla Was roli. •

W teatrze Jednego Dnia Rafała  ɿ
Betlejewskiego, którego wystawie-
nie szykowane jest na 27 marca 2010 
r. wszyscy Polacy będą mogli zagrać 
samych siebie. tak Betlejewski w wy-
powiedzi dla bloga Agnieszki Kowal-
skiej [zrobtowwawie.blox.pl] opisuje 
projekt: „Nie trzeba nic zmieniać. Wy-
starczy uświadomić sobie role, które 
gramy i podejść do zadania świa-

www.betlej.pl 

UNIwErSYTET  
KrYTYczNY

szać będą m.in. prof. Małgorzata 
Kowalska, prof. Andrzej Frisz-
ke, prof. Andrzej Mencwel, prof. 
Przemysław Czapliński, dr Ma-
ciej Gdula, Adam Ostolski, Anna 
R. Burzyńska, Piotr Gruszczyński, 
Grzegorz Niziołek, Joanna Warsza, 
tomasz Piątek (z gośćmi), tomasz 
Merta, prof. Krzysztof Michalski. 
W roku akademickim 2009/2010 tak-
że tygodniowe konwersatoria zagra-
nicznych wykładowców, m.in Marci 
Shore, ivana Krasteva, timothy’ego 
Snydera.•

Uniwersytet Krytyczny to cykl  ɿ
wykładów i seminariów, którego ce-
lem jest przekazywanie wielowymia-
rowej wiedzy o świecie. Literatura 
i polityka, historia i socjologia, filo-
zofia i polityka społeczna wzajemnie 
się tu inspirują i krytycznie pokazują 
społeczny świat jako całość. Uniwer-
sytet Krytyczny nawiązuje wprost 
do tradycji inteligencji zaangażo-
wanej, łącząc humanistyczne inspi-
racje z otwartością na publiczność 
spoza uniwersytetu tradycyjnego. 
Swoje wykłady jesienią wygła-

www.krytykapolityczna.pl

DODAjEMY  
SŁOWA.	 
DODAJEmY	SZTUKĘ

Obok interwencji artystów, do Ko-
lekcji Sztuki XX i XXi wieku zostaną 
również dodane wypowiedzi teo-
retyków. W przystępnej formie wy-
jaśnią i skomentują one założenia 
każdej z czterech części ekspozycji. 
Widzowie będą mogli się dowiedzieć 
między innymi „jak działa utopia”, 
„co widzi oko”, „czym jest fetysz”, 
„co czuje ciało” według artystów 
tworzących sztukę w obecnym i ze-
szłym wieku. •

Cztery działania artystów zosta- ɿ
ną dodane do Kolekcji Sztuki XX i XXi 
wieku. Każde z nich będzie stanowiło 
uzupełnienie jednej z części, na które 
podzielona jest wystawa stała w ms2, 
czyli: „oko, obraz, rzeczywistość, 
obiekt” (Karol Radziszewski), „fetysz, 
fantazmat” (Leszek Knaflewski), „ciało, 
uraz, proteza” (Dominik Lejman) i „kon-
strukcja, utopia, polityczność” (Cezary 
Bodzianowski). Każde z tych działań 
pozwoli widzom zobaczyć otwartą rok 
temu ekspozycję na nowo.

21.11 | Łódź, ms2, ogrodowa 19 | www.msl.org.pl

MArSz

więźniarka obozu Auschwitz. Marsz 
to także metafora trwającego przez 
lata docierania do pamięci i praw-
dy (auto)biograficznej, w którym 
ogromną rolę pełni proces trwają-
cego przez lata zapisu filmowego. 
W czasie trwania wystawy, w każdą 
środę, w Centrum Sztuki WRO odby-
wać się będą projekcje filmów Abra-
hama Ravetta. •

Marsz to ekspozycja złożona  ɿ
z dzieł Abrahama Ravetta, wybit-
nego amerykańskiego filmowca-
eksperymentatora, należącego do 
pierwszej generacji potomków Ży-
dów polskich ocalałych z Zagłady. 
tytuł wystawy, zaczerpnięty z jed-
nego z filmów Ravetta, odnosi się 
do doświadczenia marszu śmierci, 
przez które przeszła matka artysty, 

do 8.11 | Wrocław, Centrum sztuki Wro, Widok 7 | www.wrocenter.pl
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INTErzONE 

i ludziom nie tylko ze środowiska 
sztuki, w ciągu miesiąca w Studio 
BWA zagoszczą najróżniejsze pro-
jekty. Każdy tydzień został oddany 
w ręce innych osób i grup, które 
przygotowały program zmieniający 
się każdego dnia. Nazwa projektu 
została zaczerpnięta z prozy Willia-
ma S. Burroughsa, amerykańskiego 
pisarza, autora m.in. Nagi lunch, 
Ćpun, Nowa Express.•

Interzone ɿ  to jesienny projekt 
Studia BWA we Wrocławiu obejmu-
jący serię zdarzeń z zakresu sztuki 
oraz działań okołoartystycznych. 
Studio BWA jest dość nietypową 
przestrzenią nastawianą na dzia-
łanie pionierskie i eksperymen-
talne. Projekt nastawiony jest na 
uobecnienie galerii w codziennej 
egzystencji. Dzięki udostępnieniu 
przestrzeni zarówno artystom jak 

tomasz Kaczkowski: William

do 10.11.2009 | Wrocław, galeria BWA studio, ruska 46 a | www.bwa.wroc.pl | 
www.interzone.pl

HISTOrIE  
KuchENNE

dzamy w domu. Stawiamy naszemu 
otoczeniu nowe wymagania, a jego 
funkcje muszą zostać na nowo upo-
rządkowane. Wszystko na miarę eko-
nomiki i bezpośredniości rozwiązań 
nowoczesnych technologii. Spośród 
ponad 600 projektów z 49 krajów, 
w tym 17 z Polski, do finału konkursu 
zakwalifikowało się 9 projektów, mię-
dzy innymi stolik na kółkach z płytą 
indukcyjną do gotowania (który bły-
skawicznie może stać się biurkiem do 
pracy albo stołem w jadalni) kosz na 
bieliznę (będący jednocześnie pralką) 
czy bezprzewodowy generator do 
przepisów samodzielnie rozpoznają-
cy znajdujące się pod ręką produkty 
i komponujący z nich optymalne po-
trawy. •

Electrolux Design Lab,  ɿ konkurs 
Electroluxa, ogłaszany co roku dla 
studentów i absolwentów wydzia-
łów wzornictwa z całego świata, jest 
obecnie najważniejszym konkursem 
w dziedzinie wzornictwa przemysło-
wego. 
Kryteria konkursowe powstają 
w oparciu o obserwacje potrzeb i sty-
lu życia potencjalnych użytkowni-
ków, kładą nacisk na innowacyjność 
i indywidualność.
tematem Design Lab 2008 była „ge-
neracja internetu”. Zgłaszane na 
konkurs projekty musiały uwzględ-
nić zmianę, jaka wraz nastaniem ery 
globalnej komunikacji i dostępności 
usług zaszła w naszych przyzwycza-
jeniach, w ilości czasu, który spę-

Antoine Lebrun: Coox, stół kuchenny na kółkach, L'Ecole de Design Nantes Atlantique, 
Francja, fot. materiały BWA Design

do 14.11 | Wrocław, galeria BWA Design, ul. Świdnicka 2-4 | www.bwa.wroc.pl
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WIDEO  
ArT  
W	ŁODZI

janiem, ale też wokół techniki, fil-
mowych asocjacji i wykorzystania 
muzyki. Oprócz łodzi skandynawski 
wideo art będzie można zobaczyć w 
Bytomiu (14.11, Kronika), Krakowie 
(18.11, Bunkier Sztuki), Warszawie 
(20.11, CSW) i Wrocławiu (25.11, WRO 
Art Center).
Drugi pokaz w łodzi to projekcja filmu 
wideo Welcome to Israel, autorstwa 
Sergio Edelszteina (ur. 1956, Buenos 
Aires). Artysta założył Centrum Sztuki 
Współczesnej w tel Avivie. Zorganizo-
wał trzy Biennale performance artu 
(BLURRR 1-3, 1997, 1999, 2001) i Video 
Zone oraz pierwsze Międzynarodowe 
Biennale Wideo Artu (2002). •

 W listopadzie w łódzkim ms2  ɿ
odbędą się pokazy filmów z dwóch 
odmiennych kręgów kulturowych. 
Arctic Lights to prezentacja twór-
czości czwórki urodzonych w tej sa-
mej dekadzie (latach 70.) artystów 
nordyckich (Jesper Just, Salla tykkä, 
Johanna Billing, Liisa Lounila). Są to 
osobowości twórcze, docenione w 
ramach licznych prezentacji mię-
dzynarodowych (m.in. Biennale w 
Wenecji, w Stambule, Documenta 
12). Projekcje połączone z krótkimi 
wykładami o twórczości prezen-
towanych twórców, będą koncen-
trowały się wokół rozważań nad 
męskością, partycypacją, przemi-

Johanna Billing: Missing Out, 2001, 03:14 min, DVD

3.11, 26.11.09, godz. 18 | Łódź, ms2, sala audiowizualna, ul. ogrodowa 19 
www.msl.org.pl

KONGlOMErAT  
DZIWNOŚCI

i snu. Wyimaginowane postaci krążą 
po płótnach, jak po odrębnych auto-
nomicznych przestrzeniach. Obrazy 
stają się oknami dziwacznego sanato-
rium, w którym skrywają się naprze-
miennie lęki i żądze. Świat tworzony 
przez Alexandrę to konglomerat dzi-
wacznych zdarzeń, fobii, zakłamań, 
bogobojnych akcentów w zderzeniu 
z nieposkromioną seksualnością” - pi-
szą o wystawie organizatorzy.•

„ ɿ Fractured Fairy Tales to pierwsza 
solowa wystawa Alexandry Urban 
w Warszawie. Po debiucie w galerii 
Leto – wspólnej wystawie Double 
Check wraz z Małgorzatą Skrzetu-
ską, Alexandra tym razem anektuje 
całą przestrzeń tylko i wyłącznie dla 
siebie. Jej nieposkromiona i bezkom-
promisowa wyobraźnia odurza in-
tensywnością motywów i barw. Widz 
staje na krawędzi rzeczywistości 

Alexandra Urban: Ściółka, 2009

do 28.11 | Warszawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9 | www.leto.pl
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BIENNAlE  
w wENEcjI  
KOŁO	ŻNINA

widok, Joanna Przystalska, Arkadiusz 
tadych, grupa teżewe, grupa the 
Krasnals, Dawid Wawrzyniak, łukasz 
Wołek, tomasz Wąsewicz, Magdale-
na Węgrzyn, Magda Zygmuntowska. 
Jury, w którego skład wchodziły tak 
znamienite osoby jak: Stach Szabłow-
ski, Grzegorz Klaman, Lech Wolski 
i Oskar Dawicki jako zwycięzcę wy-
brało projekt interlight grupy Gruba 
Najgorsza. Poza tym jury wyróżniło 
3 projekty: Silence Space Shelter łu-
kasza Wołka, Ciemno Magdaleny We-
grzyn i Shit Happens grupy KAł”. •

toruńska GN-Gruba Najgorsza  ɿ
w ostatnim newsletterze chwali się 
sukcesem organizowanego przez sie-
bie konkursu na realizację artystycz-
ną, Biennale W Wenecji Koło Żnina. 
Konkursu, którego zresztą okazali się 
zwycięzcami. „Do konkursu na reali-
zację przystąpiło 18 osób i 4 grupy: 
Piotr Adamski, Sławomir Budaj, Ka-
rolina Ciężkowska, Jaś Domicz, grupa 
GN-Gruba Najgorsza, Norbert Górka, 
Paweł Grobelny, grupa KAł, Karolina 
Kamińska, tomasz Kucharski, Piotr 
Oczko, Przemysław Paszek, igor Po-

Gruba Najgorsza: interlight 

do 24.12 | Wenecja (koło Żnina), Wenecja Górna (szosa rogowo-Żnin) | 
www.gnoje.com | biennale-wenecja.com

PODRÓŻ	 
wSTEcz

Zainspirowany mieszkańcami Hack-
ney i wschodniego Londynu, Hun-
ter wykorzystuje język dawnych 
mistrzów malarstwa w ujęciach, 
oświetleniu i kompozycji, przepeł-
niając swoje prace dramaturgią 
i powagą. W ramach wystawy bę-
dzie można zobaczyć dwie nigdy 
wcześniej nieeksponowane prace 
Huntera. •

W Fundacji Element 65 oglądać  ɿ
można pierwszą w Polsce wystawę 
światowej renomy fotografa toma 
Huntera. Jest to zarazem pierwsza 
retrospektywna wystawa Huntera, 
której światowa premiera odbyła 
się w londyńskiej the Arts Gallery w 
czerwcu tego roku. Warszawa jest 
drugim miejscem, w którym pokazy-
wana jest wystawa. 

tom Hunter: traveller Series, Girl in the Bus, 1996-98

od 23.10 | Warszawa, Fundacja element65, ul. Mokotowska 45/15 
www.element65.pl
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PAmIĘTAĆ	 
NIEPRZEŻYTE

Otwarciu wystawy towarzyszyć bę-
dzie panel dyskusyjny (dwa dni przed 
otwarciem) z udziałem Joanny Ostrow-
skiej (Krytyka Polityczna) Pornografiza-
cja Holocaustu.Ciało, Seksualność, Za-
głada który odbędzie się 20 październi-
ka w Klubie Krytyki Politycznej na Gra-
nicy ul. Zamkowa 1. Joanna Ostrowska 
jest historyczką i filmoznawczynią; 
członkinią zespołu Krytyki Politycznej. 
Wykłada na UJ, UW i UAM •

Działania zaprezentowane w ra- ɿ
mach Dni Kultury Żydowskiej w Cie-
szynie są efektem całorocznych po-
szukiwań naukowo – artystycznych 
w obrębie kultury żydowskiej w Cie-
szynie. ich wyniki będą mieć w trak-
cie Dni swoją pierwszą odsłonę. Od-
biorcy będą mogli zapoznać się z róż-
nego rodzaju dokumentami działań 
artystycznych, instalacjami, sztuką 
wideo, malarstwem i fotografią.

Agnieszka Muras: Sejmowa, kadr z filmu

do 8.11 | Cieszyn, Galeria szara, ul. srebrna 1 | www.galeriaszara.pl

SCHOENBERG!

widzenia świata i rzeczywistości) wy-
klucza koncepcje centrum i peryferii. 
Jest to więc wizja wszechświata jako 
pola ścierania się abstrakcyjnych ele-
mentów, gdzie człowiek nie ma kon-
troli nad swoim losem. Artysta nagrał 
również szereg utworów Schoenberga 
na pianino używając instrumentów 
elektronicznych, które będą prezento-
wane jako tło muzyczne instalacji. •

Maciej toporowicz prezentuje  ɿ
instalację 12 projekcji wideo w na-
wiązaniu do skali 12 tonowej muzyki 
atonalnej austriackiego kompozytora 
Arnolda Schoenberga. W muzyce ato-
nalnej każdy z 12 tonów odnosi się 
tylko do siebie i żaden z nich nie ma 
specjalnego priorytetu w ostatecz-
nej kompozycji. ten sposób widzenia 
kompozycji (a co za tym idzie punkt 

Maciej toporowicz: Lynched, 2004, 2'04

do 6.12 | Gdańsk, instytut sztuki Wyspa, Doki 1 | www.wyspa.art.pl
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ZA  
ŚCIANĄ

do sufitu i zaprasza widza do środka. 
Jej instalacja reaguje na światło, ale 
też na powietrze, którego zwykle nie 
uwzględniamy w postrzeganiu oto-
czenia. Zastana przestrzeń galerii 
poprowadziła Artystkę w kierunku 
stworzenia abstrakcyjnej, monu-
mentalnej konstrukcji, której widz, 
wchodząc w nią, może namacalnie 
doświadczyć oraz samodzielnie ją 
interpretować. Matthias Reinhold 
bada charakter miejsca i architektu-
ry za pomocą rysunku. Fikcyjne rela-
cje mają wzbudzić zainteresowanie 
widza i skłonić go do interpretowa-
nia ukrytych przez Artystę znaczeń” 
- pisze o wystawie kurator wystawy, 
Leszek Czajka. •

„Za ścianą ɿ  jest projektem, który 
odnosi się zarówno do pofabrycz-
nych wnętrz budynku, w którym 
mieści się Galeria wizytUjąca jak 
i do jego otoczenia. Artyści przedsta-
wiają wizualny ekwiwalent swoich 
przemyśleń, do których zainspirowa-
ło ich to szczególne miejsce w War-
szawie. Simone Rueß zachęca widza 
do kontemplowania relacji między 
dziełem artysty, a jego otoczeniem 
i człowiekiem. Drewniana struktura 
zaprojektowana i wykonana przez 
Artystkę wypełnia salę galerii z wy-
kuszem okiennym opartym na frag-
mencie ośmioboku. Uzupełniając 
istniejącą konstrukcję, Simone Rueß 
zagęszcza przestrzeń sali od podłogi 

Simone Ruess: Oktogon

do 25.11 | Warszawa, Galeria wizytująca, ul. Bema 65 | www.tugaleria.pl

SPOjrzENIA 2009 
ROZSTRZYGNIĘTE	

wizualnej całości w dynamicznych, 
ożywionych obrazach korespondują-
cych z poetyckimi komentarzami.
Obserwując jego wydawałoby się nie-
uporządkowane narracje i motywy 
możemy dostrzec nas samych. U Bą-
kowskiego ta obsesyjna wręcz obser-
wacja samego siebie i innych nie sta-
ra się być ekspresyjna i emocjonalna, 
lecz konceptualna i analityczna.(...)”.
Wystawa towarzysząca iV edycji 
konkursu Spojrzenia 2009 – Nagroda 
Fundacji Deutsche Bank na najcie-
kawszych twórców młodej polskiej 
sceny artystycznej prezentuje prace 
siedmiu artystów, których dokonania 
w ciągu ostatnich dwóch lat przycią-
gnęły szczególną uwagę krytyków 
i kuratorów. 
Artyści nominowani to: Wojciech Bą-
kowski, Olaf Brzeski, Bogna Burska, 
Wojtek Doroszuk, Anna Konik, Anna 
Molska i Zorka Wollny. •

Wojciech Bąkowski został uzna- ɿ
ny decyzją międzynarodowego jury 
najbardziej interesującym artystą 
młodej polskiej sceny artystycznej 
ostatnich dwóch lat. Drugą nagrodę 
otrzymała Anna Molska. Bąkowski 
otrzyma w konkursie 15 tysięcy euro 
– to najwyższa nagroda pieniężna 
w konkursie artystycznym organi-
zowanym na terenie naszego kraju. 
Drugą nagrodą jest pobyt studyjny 
w Villa Romana we Florencji. Nagro-
dę Publiczności otrzymał Wojtek Do-
roszuk 
Z werdyktu jury: „Wojciech Bąkowski 
posiada nadzwyczajną zdolność do 
łączenia wizualnych obrazów o głę-
bokim psychologicznym wglądzie 
z poetyckimi elementami.
W swoich filmach skupia się na wni-
kliwej obserwacji socjologiczno-kul-
turowej a także własnych odczuciach 
i doświadczeniach. łączy je w audio-

Wojciech Bąkowski: Fim Mówiony 3, film animowany

do 15.11 | Warszawa, Zachęta, pl. Małachowskiego 3 | www.zacheta.art.pl
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Mariusz Waras, Krzysztof topolski: Fabryka, fot. Wojciech Olech, dzięki uprzejmości CSW w 
toruniu

FABrYKA 

nie potrzebuje nawet pracowników. 
Jej bieg regulowany jest dzięki silni-
kom, które nie wymagają szczególnej 
atencji. Widmowy charakter całej 
instalacji objawia pewną nieokreślo-
ną grozę skrywaną za fasadą fabryki 
i prognozami o krążącym widmie 
końca pracy fizycznej.
Realizacja zwraca uwagę na panu-
jące współcześnie przekonanie, że 
praca fizyczna zanika. Koniec pracy, 
który wieścił Jeremy Rifkin, nigdy 
jednak nie zaistniał – jej ośrodki ule-
gły przemieszczeniu. tradycyjna for-
dowska fabryka zniknęła, a maszyny 
zostały wysłane do Chin. Byli robot-
nicy zostali poddani redukcji i reedu-
kacji, a ich praca odbywa się obecnie 
gdzie indziej. Fabryka wyobraża więc 
odchodzące w przeszłość w Europie 
mitologie związane z uprzemysło-
wieniem i jego rewolucyjnym wymia-
rem. Lecz czy współczesne muzeum 
nie jest w kilku aspektach podobne 
do tradycyjnej przestrzeni produkcji? 
Być może fabryka i właściwe jej zasa-
dy działania zostały rozszerzone na 
całą społeczną przestrzeń, a wyjście 
z fabryki już nie jest możliwe. Uciecz-
ka od produktywności to jedyny spo-
sób na przeciwstawienie się neolibe-
ralnemu porządkowi. •

Fabryka ɿ  to spotkanie pomiędzy 
street-artowym artystą i ekspery-
mentalnym muzykiem i kompozyto-
rem, które zaowocowało niezwykle 
ciekawą i przewrotną propozycją 
artystyczną. Przygotowana wspólnie 
przez Mariusza Warasa i Krzysztofa 
topolskiego spektakularna instalacja 
site–specific to model fabryki, opra-
cowany specjalnie do największego 
wnętrza CSW w toruniu. Dla każdego 
z twórców realizacja ta jest ekspery-
mentem. Artysta wypowiadający się 
przede wszystkim na powierzchni 
dwuwymiarowych murali tworzy 
olbrzymi, trójwymiarowy obiekt; Ar-
szyn natomiast kreuje swego rodzaju 
interface, umożliwiający interaktyw-
ne zaangażowanie odbiorcy, oferują-
cy możliwość tworzenia indywidual-
nej ścieżki dźwiękowej. Gigantyczna, 
poruszana silnikami fabryka zajmie 
przestrzeń w instytucji poświęconej 
sztuce współczesnej, dodając tym 
samym ironiczny komentarz do me-
chanizmów produkcji artefaktów 
i polityki kulturalnej. Fabryka m-city 
nie produkuje, nie ma utylitarnych 
celów, a jednak działa na zmysły 
i poprzez swój ogrom jest w stanie 
uświadomić przemiany, którym pod-
lega współczesna kultura. Fabryka 

do 17.01.2009 | toruń, CsW Znaki Czasu, ul. Wały gen. sikorskiego 13
www.csw.torun.pl | m-city.org
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Mariusz Waras, Krzysztof topolski: Fabryka, fot. Wojciech Olech, 
dzięki uprzejmości CSW w toruniu
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EMISjA 
TrwA

kiem spotkania młodego odbiorcy 
z aktualną muzyką” - opowiada ar-
tysta. 
Każdy z uczestników otrzyma opis: 
listę prezentowanych utworów 
z nazwiskami kompozytorów i tak-
że szereg informacji (linków inter-
netowych), gdzie można znaleźć 
informację o muzyce współczesnej.  
Cykl będzie miał trzy odcinki: 19.11: 
poczatki elektroniki/ narodziny eks-
perymentu/ kontynuacje
10.12: ambient/ field recording/ mini-
malizm
14.01: eksperymentalny rock/ eksery-
menalny jazz •

Tracklista ɿ  to najnowszy projekt 
Marcina Dymitera - edukacyjna for-
ma audio łącząca set didżejski z ro-
dzajem wykładu. „Chcę prezentować 
muzykę ciekawą, przekraczającą 
standardowe myślenie gatunkowe, 
prezentować muzykę artystów idą-
cych swoimi szlakami, otwierających 
nowe perspektywy. Tracklista będzie 
subiektywną prezentacją muzyki 
w wersji ponadstylistycznej i mię-
dzygatunkowej. Projekt ma na celu 
edukowanie, pokazywanie proce-
sów w muzyce. Wróćmy do kultury 
słuchania. Mam nadzieję, że projekt 
przybliży, a może stanie się począt-

Emiter: tracklista

19.11, 10.12, 14.01, godz. 19 | Gda ńsk, Cafe szafa, ul. Podmurze 2 | emiter.art.pl

SEQuEl  
/ 
POPrAwczAK

to jako zarówno tłumaczenie angiel-
skiego Sequel, jak i nazwę miejsca 
oczyszczenia i naprawy. Każdy może 
i powinien błądzić: jednak musi mieć 
dokąd wrócić, aby proces poprawy 
dokończył się. W skład modelowego 
poprawczaka wejdą tzw. instalacje – 
dwa Drzewa Życia, film i dźwięk oraz 
obrazy na płótnie wymierzające sto-
sowne kary i zachęcające do poprawy. 
Wystawa będzie procesem. W cza-
sie finału wystawy poznamy fakty. 
Sequel to nazwa radykalnego Domu 
twórczego, stworzonego w celu wy-
twarzania odczuć jedności i jasności, 
jakie występują u jednostek spełnio-
nych. Dosyć mroków i lochów nie-
pewności i wątpliwości. ta zaplano-
wana iluminacja będzie swobodnie 
rozchodzić się zarówno po tkankach 
naszych ciał, jak również miast i wsi. 
inspiracją powołania tego tworu jest 
życie i twórczość nieżyjącego artysty 
Andrzeja Szewczyka”. •

tak Grzegorz Sztwiertnia opowia- ɿ
da o swojej nowej wystawie Sequel/
Poprawczak: 
„tytuł Sequel (ang.) oprócz tego, ze 
znaczy »dalszy ciąg; następstwo« 
wymawia się tak samo, jak również 
angielskie »sick« (chory; mający nud-
ności, mdłości) oraz »well« (zdrów; 
pomyślny; wskazany). ten dualizm 
zawarty w tytule opisuje częstą 
u ekstatycznych artystów twórczą 
metodę: dzielenie życia na tzw. wor-
k-time oraz drink-time. tak było za-
równo u Pollocka, jak i u Szewczyka.  
Pierwszą częścią wystawy będzie 
luźne odtworzenie pracowni nieżyją-
cego już artysty Andrzeja Szewczyka 
i próba przechwycenia jego postawy 
twórczej. Punktem kulminacyjnym 
tego zamysłu będzie konfrontacja 
pomiędzy bandą Hirsta – Koonsa 
a oddziałem Reinhardta – Szewczyka. 
Druga część wystawy nazywać się 
będzie Poprawczak. Potraktowałem 

Grzegorz Sztwiertnia: Sequel / Poprawczak, widok z wystawy

do 29.11 | Kraków, Dominik Art Projects, ul. Mikołajska 5/2 Kraków
www.dominikprojects.com 
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MArchEwKA  
z GrOSzKIEM

ewolucji została przedstawiona jako 
swoista narracyjna figura, umowna 
forma, w której zostaje wyrażone 
duchowe doświadczanie przyrody. 
teraz artysta odczytując ewolucję 
przyrody jako niekończący się, nara-
stający fraktal, cofa się do początków 
tego procesu, czyli momentu, kiedy 
różnicują się pierwsze elementy rze-
czywistości, kształtują się pierwsze 
opozycje, decydujące o istnieniu for-
my rzeczy. Na wystawie w [v]iurze ixi 
Color balansując na granicy filozoficz-
nego traktatu i sklepowej dekoracji, 
pokaże jak z zero-jedynkowego kodu 
rodzi się autentyczne zmysłowe pięk-
no” - zapowiadają organizatorzy. •

Marchewka z groszkiem ɿ  to naj-
nowszy projekt ixi Colora. Artysta kry-
jący się pod tym pseudonimem zade-
biutował kilka lat temu koronkowymi 
projektami meta-vlepkarskimi. Vlepki 
przekształcił z czasem w narzędzie 
malarskie. Przy ich pomocy tworzył 
wielowątkowe prace opowiadające 
o budowie materii, ewolucji życia 
i morfologii istot żywych. 
„Marchewka z groszkiem to już druga 
wystawa z zapoczątkowanego w paź-
dzierniku cyklu w którym ixi Color 
prezentuje przegląd swoich projek-
tów dotyczących ewolucji. Początek 
tego cyklu to wystawa Duchowe 
hierarchie w galerii ikona, gdzie idea 

iXi Color z cyklu Marchewka z groszkiem

14.11-6.12 | Warszawa, [v]iuro, ul. 11 Listopada 22 | viuro.bzzz.net
ixicolor.bzzz.net 

DIGITAl_IA 09 
TEOrIA w PrAKTYcE AlE 
I PrAKTYKA w TEOrII

słem: Teoria w praktyce/Praktyka 
w teorii. Wezmą w nim udział pracow-
nicy najbardziej prestiżowych uczelni 
w Polsce: Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwer-
sytetu łódzkiego. Część konferencji 
odbędzie się na specjalnej platformie 
w grze Second Life.
integralną częścią wydarzenia są 
koncerty zespołów: Micro Orchestra, 
Ben Zeen, MorF. •

Kolejna edycja Festiwalu Sztuki  ɿ
Digitalnej digital_ia.09 prezentuje 
różnorodne poszukiwania artystycz-
ne: od projektów multimedialnych 
Ksawerego Kaliskiego, przez semina-
rium naukowe Elektronica Second 
Life, po poezję cybernetyczną–perfor-
mance KALeKA Romana Bromboszcza 
i tomasza Misiaka. 
Kluczowym elementem Festiwalu 
jest sympozjum naukowe pod ha-

26-28.11 | szczecin, Klub 13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 
www.digitalia.13muz.eu

DEBIuT

Debiut. tubaja&Muszkiet to sponta-
niczny projekt najeżony emocjami, 
dyskusjami, konfrontacją postaw. Nie 
tylko dotyczącymi sztuki. Dwoje mło-
dych ludzi mierzy się z samymi sobą i, 
próbując nie dać się zwariować, stara 
się bawić sztuką/w sztukę. Prezenta-
cja obejmuje prace powstałe w róż-
nych technikach, m. in.: grafika, wideo 
i instalacje, które rewidują znaczenie 
przestrzeni kawiarni/galerii” - piszą 
o wystawie organizatorzy. •

„Debiut - wejście na scenę, swo- ɿ
ista inicjacja, pierwsze dzieło. Dla ar-
tysty jest to próba skonfrontowania 
się z publicznością, oczekiwaniami 
swoimi i widza. to wystawienie się 
na ogląd, niemal hedonistyczne ob-
nażenie. Kurator to ten, kto ustala 
układ sił w przestrzeni galerii, cza-
sem dyktuje »co« i »jak«. Dodaje sło-
wa do obrazów. i którego także nie 
omija mierzenie się z krytyką.

do 19.11 | szczecin, Galeria Klub 13 Muz, Pl. Żołnierza Polskiego | 13muz.eu
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OBIElI,  
ElIPSIE  
I NuDzIE

drillarda, uparcie próbują pokazywać 
porzucony i wyparty, jednak realnie 
istniejący - przedmiot: fabryki, obiekty, 
modernistyczne budynki mieszkalne. 
Również widma, czy to Marxa czy to 
Stirnera (Widma Marxa, Survival 2009), 
są dowcipną adaptacją koncepcji świa-
ta zasysającego, niczym demoniczny 
człowiek bez cienia (Chamisso), swoją 
realność, opowiadając historię „przy-
szłości, która nigdy się nie wydarzyła”. 
(…) Do cytatów w tytułach prac pokazy-
wanych w Studio zakradają się błędy, 
modyfikując ich treść, zaznaczając 
własną przestrzeń lektury, niedosko-
nałej i niedokończonej, swoisty opór 
autsajderskiej materii. Nuda podróży 
morskiej, prowincji, niezamieszkanej, 
porzuconej przez użytkowników i pro-
jektantów architektury, osamotnienie, 
wszystkie rodzaje nudy, są wzniośle 
banalne/zwyczajne, ale przez to zwra-
cają naszą uwagę na nas samych jako 
tych, którzy mają moc patrzenia.
tekst: Anka Mituś (kuratorka wysta-
wy).•

W swojej nowej wystawie, Kama  ɿ
Sokolnicka cytuje - przekornie i po-
krętnie - słowa Jeana Baudrillarda. 
Pochodzą one ze Spisku sztuki, tekstu-
wyzwania, które francuski filozof i so-
cjolog rzucił niegdyś swoim wyznaw-
com stwierdzając po prostu, że sztuka 
się skończyła. Było to w 1997 roku, 
kiedy wiele nowych rzeczy działo się 
w obiegu art worldu, a dynamicznie 
rozwijający się rynek sztuki sam stop-
niowo stawał się jej przedmiotem. 
Kama Sokolnicka już wcześniej zajmo-
wała się w swoich pracach obrazem 
jako funkcją pamięci, emocji, percepcji 
i potrzeby orientacji w otaczającym 
nas świecie, a może tylko tymczaso-
wym miejscu zamieszkania. idealnym 
modelem tych zależności były archi-
tektoniczne „fantomy” i „widma”. Fan-
tomy przypominają o - nawiązującej 
do idei symulakrów - „amputowanej 
rzeczywistości” obrazów. Nie będąc 
lojalną ilustracją kategorii i pojęć spod 
znaku analizy kulturowej Jeana Bau-

Kama Sokolnicka: Morska nuda, kadr z filmu

20.11-5.12 | Wrocław, studio BWA, ul. ruska 46a | www.bwa.wroc.pl 

NAGrODA 
GEPPErTA

Głosowanie było tajne, ale 
uzasadnienie jest jawne i do-
stępne na stronie konkursu. 
Jury obradowało w składzie: Adam 
Budak, Andrzej Klimczak-Dobrzaniec-
ki, Stanisław Kortyka, Anna Markow-
ska, Dorota Monkiewicz, Jarosław 
Suchan, Hanna Wróblewska.
Zgodnie z misją konkursu, utworzo-
nego w 1989 roku jako platforma 
konfrontacji i promocji debiutują-
cych malarzy, kolejne edycje, mimo 
iż odbywają się na nieco różnych 
zasadach, restrykcyjnie ograniczają 
limit wiekowy uczestników. Wysta-
wa pokonkursowa w styczniu i lutym 
2010 roku pokazana zostanie również 
w Miejskiej Galerii Sztuki w łodzi/
Ośrodku Propagandy Sztuki.
Czytaj rozmowę ze Sławomirem ZBK 
Czajkowskim na stronie 138 .•

Ogłoszono wyniki 9. Konkursu  ɿ
Gepperta. Nagrody dla debiutują-
cych polskich malarzy otrzymali: 
Sławomir ZBK Czajkowski (Grand 
Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i 30 000 PLN) za insta-
lację malarską All the Drugs in this 
World Won’t Save Us From Ourse-
lves, 2009; Piotr Wysocki (Nagroda 
Prezydenta Miasta Wrocławia i 20 
000 PLN) za wielokanałową instala-
cję wideo Zbliżenie, 2008; Justyna 
Sztela (Nagroda Rektora Akademii 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gep-
perta we Wrocławiu i 5 000 PLN) za 
instalację i malarstwo Szafka czer-
wonego pająka, 2009; oraz Szymon 
Kobylarz (Nagroda Dyrektora BWA 
Wrocław – Galerie Sztuki Współcze-
snej i 5 000 PLN) za instalację i malar-
stwo: Jonolot, wersja fake, 2008-2009. 

Szymon Kobylarz: Jonolot wersja "Fake", instalacja, 220x110x200cm

do 22.11 | Wrocław, BWA Awangarda, ul. Wita stwosza 32 | www.geppert.art.pl



46      notes.56 orientuj się orientuj się  notes.56      47

TO	BYŁO 
DO  
PrzEwIDzENIA

towarzyszący projektowi pełen jest 
apelujących do odbiorcy wskazówek, 
których dosłowne znaczenie, na płasz-
czyźnie pragmatyki mowy, nie musi 
się jednak pokrywać z osiąganym 
efektem. Wezwania takie jak „poczuj 
wolność” od dawna wszak funkcjo-
nują w reklamie, w służbie ujarzmie-
nia i nakierowania naszych pragnień. 
Wydarzeniu towarzyszą szeroko za-
krojone działania promocyjne, ulotki, 
ogłoszenia w prasie, własna strona in-
ternetowa. Kulminacją całej akcji ma 
być konfrontacja oczekiwań obserwa-
torów z nareszcie uwolnionym z lodu 
przedmiotem. to, co widz poczuje 
w zetknięciu z końcowym efektem 
całego procesu, pokazać ma zatem 
poniekąd skalę retoryczności języka 
i schemat dynamiki „wydarzeń”, z za-
łożenia jednak nie można przewidzieć 
wyników tego eksperymentu. 
tekst: Anka Mituś.•

Projekt  ɿ To było do przewidzenia 
Gaby Kowalskiej przekracza granicę 
pomiędzy dizajnem i sztuką koncep-
tualną. Przekracza również granice 
pomiędzy sztuką samą i innymi dys-
cyplinami, np. socjologią. Zainspiro-
wana językiem i metodologią badań 
naukowych, a szczególnie przypi-
sywanym im autorytetem artystka 
postanowiła zrealizować działanie 
na pograniczu społecznego ekspery-
mentu i wydarzenia artystycznego. 
Akcja i wystawa, wymownie zatytu 
łowane przez autorkę To było do prze-
widzenia, wykracza poza fizyczne gra-
nice galerii, do internetu. W centrum 
obserwacji artystka umieszcza tajem-
niczy, zatopiony w nieprzejrzystym 
lodzie obiekt. Właśnie z nieprzejrzy-
stości, Gaba Kowalska czyni medium 
swojego eksperymentu. Jego stawką 
jest uwaga widza i sprowokowanie re-
akcji na własne reakcje. tekst artystki 

21.11-8.01.2010 | Wrocław, BWA, Galeria szkła i Ceramiki, pl. Kościuszki 9/10 
www.bwa.wroc.pl | tobylodoprzewidzenia.pl | www.gabukow.pl

DWANAŚCIE 
PrOcENT

do najbardziej radykalnych przedsię-
wzięć, a wśród nich do „produkcji” 
krzesła-widma (użytkownik kucając 
opiera się plecami o ścianę, w wersji 
dekadenckiej zasiada przy ścianie „po 
turecku” lub się pokłada). W bogatym 
dorobku studia nie brakuje też suk-
cesów komercyjnych, jak słynny już 
Spinacz (drewniany spinacz do bieli-
zny jako USB), za który Mucha otrzy-
mał główną nagrodę w prestiżowym 
konkursie dla młodych projektantów 
Make Me w 2008 roku. Pokazywany 
w listopadzie we Wrocławiu projekt 
12% normy to ostatnia prosta studia 
POOR design i zapowiedź działalno-
ści Pararch, koncentrującej się na 
działalności paraarchitektonicznej. •

12% normy ɿ  to kolekcja 11 obiek-
tów (plus jednej, realizacyjnej poraż-
ki) zaprojektowanych na przestrzeni 
ostatniego roku przez Bartosza Mu-
chę i wyprodukowanych przez Gale-
rię Design – BWA Wrocław. Realizacją 
tą Mucha, baby genius polskiej sceny 
dizajnerskiej, podsumowuje pięć 
lat funkcjonowania głośnego, jed-
noosobowego studia POOR design. 
Projektant (grafik z wykształcenia) 
przez ostatnie lata rozprawiał się 
z absurdem mechanicznych czynno-
ści, którym asystują przedmioty co-
dziennego użytku. ideologia low-tech 
i wykorzystanie surowych, „bied-
nych” materiałów – płyty OSB, gumy, 
papieru, filcu – doprowadziły artystę 

Bartek Mucha: Schron

21.11-12.12 | Wrocław, Design BWA Wrocław, Świdnicka 2-4 | www.bwa.wroc.pl 
www.poor.pl
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MODErNIzM NA 
PErYfErIAch

częścią Za-skoczenia jest wystawa 
Flashbacki. Kronika niezapowiedzia-
nych powrotów będąca prezentacją 
filmów wideo autorstwa Magdaleny 
Buczek, Julii Zborowskiej i Grzegorza 
Sztwiertni oraz studentów z pracow-
ni interdyscyplinarnej Grzegorza 
Sztwiertni i Zbigniewa Sałaja (Wy-
dział Malarstwa ASP w Krakowie). 
Flashbacki to niejako podróż przez 
reminiscencje. Proponowana przez 
artystów wyprawa w przeszłość, 
nierozerwalnie połączoną z konkret-
ną przestrzenią, pozwala dostrzec 
związek czasu i miejsca. ta nierzadko 
gorzka konstatacja podkreślona zo-
stała również prezentacją obrazów 
Fryderyka Sergera, przedwojennego 
właściciela jednej z modernistycz-
nych skoczowskich willi, którego ar-
tystyczną działalność w Skoczowie 
drastycznie przerwał wybuch wojny.•

Projekt  ɿ Skoczów. Zaskoczenie 
to inicjatywa dr Moniki Strauss i dr 
Andrzeja Szczerskiego, realizowana 
wraz ze studentami historii sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego zrze-
szonymi w Sekcji Sztuki Współcze-
snej Koła Naukowego Studentów 
Historii Sztuki. Celem projektu jest 
otwarcie nowego rozdziału w bada-
niach nad polskim modernizmem 
oraz wprowadzenie do dyskursu 
naukowego obiektów i regionów 
artystycznych spotykających się 
dotąd z marginalnym zaintereso-
waniem środowisk naukowych. 
Do tej porz odbyła się m.in. konfe-
rencja naukowa Modernizm na pe-
ryferiach – Skoczów, Górny Śląsk, 
Pomorze 1918-1939. Projekt Obejmuje 
poza tym m.in. badania nad budynka-
mi modernistycznymi w Skoczowie 
i cykl zajęć edukacyjnych. Osobną 

fot. Michał Zawada

do 27.11 | skoczów, Miejski Dom Kultury, ul. targowa 26 | www.za-skoczenie.pl

ZIDANE.  
POrTrET 
XXI wIEKu

niu kariery sportowej (np. praca spor-
towca na rzecz trudnej młodzieży 
– czego przykładem była wizyta pił-
karza na warszawskiej Pradze w celu 
otwarcia boiska piłkarskiego przy ul. 
Brzeskiej). 
Podobnych zagadnień w swojej twór-
czości dotykają też Paweł Althamer, 
który na potrzeby wystawy przygo-
tował nową wersję akcji Modelki – 
pokazu mody w wykonaniu pięknych 
dziewczyn i kobiet z warszawskiej 
Pragi (po raz pierwszy zrealizowaną 
w 2006 r. w Fabryce trzciny w ramach 
wystawy Demos-cratos) oraz Kader 
Attia – francuski artysta o algierskich 
korzeniach, który pokaże film opo-
wiadający o swojej rodzinie z Algierii 
i Francji oraz serię fotografii Rocher 
Carreés (projekt fotograficzny o ma-
rzeniach o życiu w lepszym świecie). 
Kuratorka: Magda Kardasz •

Pokaz zbudowanej z kadrów me- ɿ
czu wideoinstalacji Zidane: Portret 
XXI wieku autorstwa dwóch świato-
wej sławy artystów wizualnych śred-
niego pokolenia: Douglasa Gordona 
z Wielkiej Brytanii i Philippe’a Parre-
no z Francji. Przez 90 minut widzowie 
oglądają Zinedine’a Zidane’a, jedne-
go z najsławniejszych współczesnych 
piłkarzy, na boisku w czasie rozgrywki 
między Realem Madryt i FC Villarreal. 
Spotkanie rejestruje 17 kamer, a z na-
kręconego materiału powstaje film/
instalacja. Każda z kamer pokazuje 
boisko z innej perspektywy, lecz dla 
każdej z nich najważniejszy jest Zi-
dane. Wzór do na na śladowania, idol 
algierskiej mniejszości we Francji, 
a co za tym idzie – innych mniejszości 
narodowych w bogatych krajach.
W ten rys wpisuje się działalność, jaką 
słynny piłkarz prowadzi po zakończe-

Douglas Gordon, Philippe Parreno: Zidane: portret XXi wieku, film, 2006, fot. dzięki 
uprzejmości Douglas Gordon Studio C 2006 Anna Lena Films/ Palomar Pictures we współpracy 
z Arte France Cinéma/ Love Streams agne`s b. Productions

29.10-29.11 | Warszawa, Zachęta, pl. Małachowskiego 3 | www.zacheta.art.pl
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PAPIErOwE  
MIASTOCzArNE DzIurY

rzeczywistości. Papierowe Miasto 
nie jest zupełnie dosłowne i na 
pierwszy rzut oka może się wyda-
wać nawet dosyć estetyczne - jest 
wykonane z ładnych materiałów, ma 
kolorowy nadruk i wszystkie jego 
elementy są znacznie uproszczone. 
Można jednak za jego pomocą stwo-
rzyć całkiem prawdziwe polskie małe 
miasto, wieś, albo przedmieścia du-
żej aglomeracji. Kiedy połączy się ze 
sobą więcej zestawów, spotęgowane 
zostaje wrażenie powtarzalności, 
krajobraz staje się monotonny, a po-
jedyncze domy coraz bardziej anoni-
mowe.
Sprawdzić jak działa można na wy-
stawie w Bęcu. •

Rysunki prezentowane będą wraz 
z neonem Death from Above na tar-
gach Artissima w turynie przez gale-
rię Żak-Branicka, która oprócz prac 
Czerepoka pokaże tam prace Kata-
rzyny Kozyry, Zofii Kulik, Agnieszki 
Polskiej, Pawła Książka.
tymczasem Hubert Czerepok kończy 
właśnie pracę doktorską na ASP w Po-
znaniu. temat pracy nie zaskakuje 
i stanowi kontynuację poszukiwań 
prowadzonych przez artystę w ostat-
nich latach: „Conspiratorium. Nieofi-
cjalne wersje historii – manipulacja 
w praktyce artystycznej”. Promoto-
rem jest Marek Wasilewski. •

Papierowe miasto ɿ  Roberta Czajki 
to prosta, tania i ekologiczna zabaw-
ka z tektury. Składa się z modułów na 
planie kwadratu o identycznych wy-
miarach, dzięki czemu można łatwo je 
ze sobą łączyć tworząc dowolne kom-
binacje i rozbudowywać praktycznie 
w nieskończoność. W pojedynczym 
zestawie znajduje się kilka arkuszy 
szarej tektury falistej z nadrukiem i 
wyciętymi kształtami. Są tam różne 
charakterystyczne elementy małego 
miasteczka - typowe bryły mazowiec-
kich domów, charakterystyczny sklep 
z zakratowanymi oknami, pekaes, sa-
mochód, płot, fontanna.
ideą było stworzenie zabawki aktu-
alnej i odnoszącej się do dzisiejszej 

Najnowszy cykl rysunków Huber- ɿ
ta Czerepoka to 14 prac przedstawia-
jących uszkodzone kościoły.
– Urzekły mnie one jako okna ciem-
ności. Budowle, które się rozpada-
ją. Czarne dziury. ich mury pokryte 
są małymi ciemnymi plamkami, 
jak chorobą. - mówi artysta. - Kiedy 
budowla służąca celom religijnym 
rozsypuje się, ulega zniszczeniu, wy-
chodzi z niej inna, mroczna warstwa. 
Chrześcijaństwo jest na etapie do-
świadczania rozpadu. W krajach za-
chodnich kościoły są sprzedawane, 
przerabiane na kawiarnie, parkingi 
rowerowe, biblioteki, a nawet banki.

Robert Czajka: Papierowe MiastoHubert Czerepok: bez tytułu (Zburzone Koscioły), 2009

10-20.11 | Warszawa, Bęc Zmiana, Mokotowska 65 | www.robertczajka.com6-8.11 | targi sztuki Artissima | turyn | www.artissima.it 
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BYTOM  
-rAMAllAh 

Festiwal ten udowodnił, że twór-
czość w Palestynie żyje i współgra 
nie tylko z rzeczywistością lokal-
ną, ale mówi także o wielu pro-
blemach, które nazwać by można 
uniwersalnymi, takich jak czas, te-
rytorium, tożsamość, wyobcowanie, 
seksualność – napisał o festiwalu 
Marc Mercier, kurator wystawy.  
28 listopada, sobota, godz. 20.30 
w Jazz Clubie w Bytomiu odbędzie 
się koncert Ramallah Underground. 
ich twórczość to kompilacja arab-
skiej muzyki elektronicznej, hip-ho-
pu, trip hopu, downtempo z moc-
nymi akcentami lokalnej kultury. 
Grupa odgrywa bardzo istotną rolę 
w arabskiej kulturze niezależnej, 
zyskując coraz większą popularność 
na całym świecie. Koncert odbędzie 
się w ramach Festiwalu Ars Camera-
lis. •

Wystawa  ɿ Bytom–Ramallah sta-
nowi pokłosie pierwszego festiwalu 
wideoartu i performance w Palesty-
nie (Ramallah, Gaza, Jerozolima). 
Prezentowane prace realizowane 
były przez artystów palestyńskich. 
„Videomappingi” francuskiego 
artysty tilla Roeskensa zrealizo-
wano z pomocą mieszkańców obo-
zu uchodźców Aida w Beltejem. 
„Kontekst polityczny, w którym od-
było się to wydarzenie jest dobrze 
znany: terytorium okupowane przez 
jedną z najsilniejszych armii świa-
ta. (…) Choć może się to wydawać 
niemożliwe, kobiety i mężczyźni 
palestyńscy połączyli swoje siły, aby 
zorganizować znaczące wydarzenie 
poświęcone sztuce wideo i perfor-
mansowi: projekcje filmów »poetro-
nicznych«, wystawy instalacji wideo, 
performance, warsztaty, debaty.  

do 14.11 | Bytom, Galeria Kronika, rynek 26 | www.kronika.org.pl

till Roeskens: Videomappings - Aida , Palestyna, wideo, 2008

Majed Shala: Urgent appeal, wideo, 2008
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VIVISESjA

będzie zajmował VJ’ing – sztuka mik-
sowania obrazów na żywo z muzyką, 
pośród wykonawców znajdą się arty-
ści z polskiej i światowej czołówki.
Vivisesja po raz drugi stanie się na 
trzy dni listopada przestrzenią, w któ-
rej granice sztuki zostaną otwarte, 
obraz będzie brzmiał muzyką, a de-
signer toys zatańczą w rytmie street- 
artu, rysunku czy grafiki. •

Międzynarodowy Festiwal No- ɿ
wych Zjawisk Audiowizualnych Vivi-
sesja w listopadzie 2009 będzie miał 
w Poznaniu swoją drugą edycję. Pod-
czas trzech dni trwania imprezy, prze-
widziane są projekcje, wystawy, mul-
timedialne instalacje, koncerty, sety 
dj-skie i vj-skie oraz spotkania z twór-
cami i animatorami kultury. Centralne 
miejsce w programie Vivisesji 2009 

18-20.11 | Poznań | vivisesja.pl 

ZróB TO SAM: 
KONfErENcjA

sposobami jej wykorzystywania i nad 
kulturowymi, ekonomicznymi, poli-
tycznymi użytkami czynionymi z jej 
wytworów. Głównym powodem dla 
podjęcia tej refleksji jest wieloznacz-
ność tego typu aktywności oraz skraj-
nie odmienne konteksty interpreta-
cyjne, w których są one lokowane.
tematyka wystąpień to m.in. Hand 
made jako wartość dodana i nowy 
aspekt marki, Zrób to sam – konsu-
ment zaprzęgnięty do pracy, „Ręczna 
robota” we współczesnej kulturze 
artystycznej, Hand made i ruchy an-
tymodernizacyjne, Hand made i al-
ternatywne style życia. •

Hand made. Praca rąk w postindu- ɿ
strialnej rzeczywistości to tytuł kon-
ferencji organizowanej przez Zakład 
Badań Kultury Wizualnej i Material-
nej oraz Zakład Socjologii Codzienno-
ści w instytucie Socjologii UAM w Po-
znaniu. W konferencji wezmą udziałs 
przedstawiciele nauk humanistycz-
nych, społecznych, ekonomicznych 
i o sztuce, oraz osoby praktycznie 
zajmujące się projektowaniem, wy-
twarzaniem i promowaniem współ-
czesnej kultury hand made.
Celem konferencji jest refleksja nad 
współczesnym statusem pracy wyko-
nywanej przez ludzi przy pomocy rąk, 

25-27.11 | obrzycko k. Poznania, Dom Pracy twórczej, Zamek 1 
www.isuam.pl/wydarzenia/hand-made22

PODRÓŻ	 
DO KrESu 
NOcY 

to już legenda niezależnego rocka.  
Na festiwalu nie zabraknie też wie-
czorów z muzyką folkową i jazzo-
wą. Zaplanowano ponadto wiele 
wydarzeń plastycznych, filmowych, 
teatralnych i literackich. Największą 
osobistością festiwalu będzie Davida 
Lynch, o którego wszechstronności 
przypomni wystawa jego litografii 
oraz instalacji i przegląd filmów. Po-
nownie gościem festiwalu będzie 
teatr Oskarasa Korsunovaša z Litwy. 
W finale podróży poprzez wiele ar-
tystycznych światów wystąpi jeden 
z najgłośniejszych współczesnych 
śpiewaków operowych Phillppe Jaro-
ussky, któremu towarzyszyć będzie 
zespół Concerto Köln. •

 tytuł głośnej powieści Louisa- ɿ
Ferdinanda Celine’a, jest hasłem Fe-
stiwalu Ars Cameralis 2009. trwający 
niemal miesiąc cykl koncertów, spek-
takli i wystaw zainauguruje w Kato-
wicach koncert muzyki filmowej Hisz-
pana Roque Bañosa, w wykonaniu 
Orkiestry Kameralnej Miasta tychy 
AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia.  
Gwiazdami tegorocznego festiwalu 
będą między innymi doskonale zna-
ne w świecie amerykańskie grupy 
indie-rockowe Grizzly Bear i Yo La 
tengo. Grizzly Bear wydali w tym 
roku świetni przyjęty album Vecka-
timest i są jednym z najciekawszych 
zespołów nowojorskich. Yo La tengo 
z kilkunastoma płytami w dorobku 

6-30.11 | Katowice, sosnowiec, Bytom 
www.myspace.com/uppersilesianartfestival

KONKurS:  
cO zA  
hISTOrIA

brać w nim udział twórcy, którzy nie 
ukończyli 28 roku życia. Zwycięzca 
otrzyma nagrodę w wysokości 5000 
PLN ufundowaną przez Muzeum Hi-
storii Polski.
Konkurs Złote Orły odbywa się w ra-
mach Ogólnopolskiego Festiwalu Re-
klamy Złote Orły. Partnerem konkur-
su jest Fundacja Bęc Zmiana. •

Rok 2010 będzie rokiem jubi- ɿ
leuszowym, w którym odbędą się 
obchody 30-lecia powstania Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Za-
wodowego Solidarność. Zaproponuj 
plakat odwołujący się do historii 
i wykorzystujący jubileusz Solidar-
ności jako motyw przewodni. Udział 
w konkursie jest nieodpłatny, mogą 

do 13.11 | www.zloteorly.com.pl | www.funbec.eu
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ROuGE  
DOuPE

Pierwszą wystawą będzie Muto, dzie-
ło znanego na całym świecie street-
art’owego, włoskiego artysty – BLU. 
Maluje ogromne murale w swoistej 
dla siebie stylistyce, troszkę literac-
kiej, mocno figuratywnej zahaczając 
o krytykę konsumpcyjnego stylu ży-
cia. Jego prace można zobaczyć na 
ścianach m.in. Berlina, Londynu, Me-
diolanu, Rzymu, Madrytu. Rok temu 
uczestniczył w street artowej wysta-
wie Out Of Sth we Wrocławiu. •

Najnowszy pomysł toruńskiej gru- ɿ
py Gruba Najgorsza, Rouge Doupe to 
galeria działająca na ekranach led’o-
wych, które zostały stworzone w ce-
lach reklamowych. Galeria prezentuje 
wystawy w formie spotów pomiędzy 
innymi reklamami pokazywanymi na 
ekranie, w ramach wystawy-spotu 
można pokazywać wszystko. Galeria 
Rouge Doupe bazuje na doświadcze-
niach znanej galerii rusz, która działa 
w toruniu na jednym z billboard’ów 
od 1999 roku, aż do teraz i właśnie ob-
chodzi 10-lecie. 

mural autorstwa Blu

24.11-24.12, o pełnych godzinach | toruń, Galeria rouGe DouPe, ul. Grudziądzka 
162 | www.rouge-doupe.gnoje.com

AmERYKAŃSKIE	 
METAfOrY

formy aparatu otworkowego – tzw. 
anamorficznego - pokazuje „tańczą-
cą” architekturę. Prace Marthy Casa-
nave to z kolei pejzaże zbliżone do 
stylu Caspara Davida Friedricha. Rów-
nież Craig Barber prezentuje serię 
fotografii przedstawiających naturę. 
Sarah Van Keuren i Scott McMahon 
wykorzystują estetykę piktorialną 
z przełomu XiX i XX wieku, używają 
koloru wybiórczo, a tonacje dzielą 
za pomocą technik szlachetnych, jak 
guma czy cyjanotypia. 
Kuratorka: Georgia Krawiec •

Gościem specjalnym tegorocz- ɿ
nego festiwalu Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Fotografii Otworkowej jest 
fotografia amerykańska.
W ramach projektu Amerykańskie 
Metafory prezentowanych jest osiem 
projektów. Są to martwe natury Jes-
siki Ferguson. Są to także wspólne 
prace Nancy Spencer i Erica Rennera, 
poruszające pod powierzchnią pstro-
katego koloru tak poważne tematy, 
jak Auschwitz, feminizm czy upadek 
cywilizacji. Walter Crump ekspery-
mentujący za pomocą szczególnej 

fot. Eric Renner & Nancy Spencer

14.11-31.12.2009 | Katowice, Galeria Pusta, Górnośląskie Centrum Kultury, 
Pl. sejmu Śląskiego 2 | gck.org.pl | www.offo2009.ovh.org
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WIElKIE  
KĄPIĄCE 
SIĘ

nala można w tej chwili zobaczyć 
także we Wrocławiu na wystawie fi-
nalistów 9 konkursu im. E. Gepperta. 
A ciekawy artykuł o jego twórczości, 
autorstwa Joanny Rechnio, można 
przeczytać w aktualnym numerze 
kwartalnika „Existence” (do nabycia 
w Empikach). •

W marcu tego roku wystawą  ɿ
Mushroom Story galeria m2 [m 
kwadrat] rozpoczęła cykl 3 x Dunal.  
teraz w galerii można zobaczyć dru-
gą odsłonę wystawy Wielkie kąpiące 
się, na której można zobaczyć obrazy 
artysty z zeszłorocznego dyplomu 
z motywem rybich oczu. Prace Du-

Paweł Dunal: Akwarium, 2008

do 7.11 | Warszawa, galeria m2 [m kwadrat], ul. oleandrów 6 | m2.art.pl 

WHOŁDZIE	 
EDwArDOwI  
KRASIŃSKIEmU

strzennych i instalacji, jednym z naj-
ważniejszych protagonistów awan-
gardy polskiej lat 60. i 70. XX wieku. 
takiego też Krasińskiego odbierają 
młodzi artyści zaproszeni do tego 
projektu. Prace z Tribute to Krasiński 
koncentrują się wokół niebieskiej 
linii (truth, Karol Radziszewski,. 
Szymon Kobylarz). Poprzez prace 
łukasza Jastrubczaka, Sławka ZBK 
Czajkowskiego i Konrada Smoleń-
skiego powoli przenoszą się w ob-
szar oddalenia od rzeczywistości. 
tam już znajdują się prace innych 
artystów biorących udział w pro-
jekcie – Piotra Bosackiego, Norma-
na Leto i Michała Grochowiaka. 
tekst: Piotr Bazylko, Krzysztof Masie-
wicz •

to już trzeci projekt ArtBazaar z se- ɿ
rii Tribute to…. tym razem, wspólnie 
z młodymi polskimi artystami, chcie-
liśmy złożyć hołd Edwardowi Krasiń-
skiemu i jednemu z najsłynniejszych 
gestów w sztuce polskiej – zazna-
czaniu przestrzeni cienką niebieską 
linią. Blue scotch, to zwykła taśma 
używana przez elektryków do izola-
cji przewodów. Krasiński od lat 60. 
zaczął ją przyklejać na wysokości 130 
cm i wkrótce blue scotch stał się zna-
kiem rozpoznawczym jego prac. Po-
przez siłę gestu i znaku, dla większo-
ści z miłośników sztuki jednoznacznie 
kojarzy się dziś z Krasińskim. Oczywi-
ście Krasiński to nie tylko niebieski 
pasek. Edward Krasiński był rzeźbia-
rzem, malarzem, autorem form prze-

Piotr Bosacki: Sztaby i Zegary", 2009, technika własna, klatka z filmu

do 10.11 | Warszawa, Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7 
edwardkrasinski.blogspot.com | artbazaar.blogspot.com | bec.art.pl 
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TYTUŁ	 
rOBOczY

wodnim są łóżka – na dalszym etapie 
projektu sypialnie artystów-rezyden-
tów. Do tej pory swój udział potwier-
dzili m.in. Paweł Althamer, Agnieszka 
Brzeżańska, Katarzyna Marszewski 
i Rudi Steiner. 
17 listopada gospodarzem przestrze-
ni Laboratorium będzie Berliner Kün-
stlerprogramm /DAAD z Berlina. Gość-
mi będą obecni uczestnicy programu 
rezydencji artystycznych DAAD – tim 
Lee oraz Cyprien Gaillard. W progra-
mie: prezentacje wideo i spotkanie 
z kanadyjskim artystą timem Lee; 
druga część połączy pokaz filmów 
Cypriena Gaillarda z muzycznym per-
formance paryskiego muzyka i kom-
pozytora Koudlama. Artyści zapre-
zentują też wspólny projekt filmowy 
Desniansky Raion. 
Od 16 do 19 listopada Centrum orga-
nizuje międzynarodową konferencję 
Re-tooling Residencies oraz spotka-
nie sieci Res Artis - spotkanie organi-
zacji prowadzących m.in. programy 
rezydencyjne.•

Ponownemu otwarciu Budyn- ɿ
ku Laboratorium w Centrum Sztuki 
Współczesnej towarzyszy seria wy-
darzeń organizowanych przez Art in 
Residence Laboratory.
Wystawa Working Title. Tytuł Robo-
czy obejmuje nie tylko przestrzeń 
galerii, ale także studia, w których po 
jej zamknięciu zagoszczą rezydenci 
programu a-i-r laboratory. 
Jej tematem są okoliczności procesu 
twórczego, definiowane przez pra-
cownię, prywatność, podróżowanie. 
to, co okolicznościowe, uruchamia 
znaczenia związane z mobilnością 
sztuki i artysty. Otwarta tym samym 
przestrzeń zawiera ryzyko porażki, 
nieporozumienie. tytuły robocze 
i świat przedstawiony w skończonym 
dziele przenikają się.
Wystawie towarzyszy cykl wydarzeń, 
projekcji i nieformalnych spotkań 
w przestrzeni powołanej przez kolek-
tyw Raumtaktik. Dream or Nightmare 
to instalacja, której motywem prze-

Cyprien Gaillard: Dunepark, 2009, Houtrustweg in Scheveningen, the Netherlands, dzięki 
uprzejmości Laura Bartlett Gallery, London, Bugada & Cargnel, Paris and Stroom Den Haag, the 
Netherlands, fot. Hein van Liempd

16-19.11 | Warszawa, CsW, Zamek ujazdowski, ul. jazdów 2 | 
www.csw.art.pl/a-i-r

Koudlam: Goodbye, 2009
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STrEfA

artystka, jest to wystawa opowiada-
jąca się przede wszystkim o pogodze-
niu ze stratą.
9 pokazywanych na wystawie prac 
na papierze przedstawia osobne, 
rozgrywające się w milczeniu sceny. 
Wszystkie przedstawiają sytuację 
zawieszenia, jakby bohaterowie za-
stygli na moment w oczekiwaniu na 
to, co nieuchronnie musi nastąpić. 
Być może będzie to więc wystawa 
bardziej o tym, czego nie ma. •

tytuł wystawy Moniki Szwed  ɿ
w Galerii Ego odnosi się do przestrze-
ni, zarówno duchowej jak i material-
nej, którą oswaja się po stracie, zgu-
bie czy śmierci kogoś bliskiego. Stra-
ta może dotyczyć rzeczy o skrajnych 
wielkościach – zguby przedmiotu, 
jak i straty ojczyzny. tytułowa Strefa 
to przestrzeń różnych potencjałów 
- błogosławieństwa i przekleństwa, 
tymczasowego odosobnienia i osa-
motnienia. Jednak jak podkreśla 

Monika Szwed, bez tytułu, 2009, pastel tłusty, papier

7.11-30.11 | Poznań, Galeria ego, ul. Wrocławska 19 | www.galeriaego.pl

RÓŻNICE

komunikacji, nie tylko pomiędzy 
sobą, ale również z publicznością. 
Druga część projektu zostanie zapre-
zentowana w roku 2010.
Na wystawę zaproszeni zostali 
m.in.: Mirosław Bałka, Kuba Bą-
kowski, Hubert Czerepok, izabella 
Gustowska, Rafał Jakubowicz, Ja-
rosław Kozłowski, Maciej Kurak, 
Piotr Kurka, Dominik Lejman, Jerzy 
Ludwiński, Agata Michowska, Zbi-
gniew Rogalski, Konrad Smoleński, 
Monika Sosnowska, Honza Zamojski.  
Kuratorka: Agata Rogoś.•

Wystawa  ɿ Difference Beyond Dif-
ference to zbiór różnych, pozornie 
niepowiązanych za sobą narracji – 
tekstów zebranych dla wyjaśnienia 
konstrukcji wystawy oraz relacji 
pomiędzy światami sztuki – akade-
mii sztuki – rynku sztuki – galerii 
prywatnych – artystą, wprowadza 
raczej rodzaj rozszczepienia pokazu-
jąc odmienności pomiędzy różnymi 
rzeczywistościami, niekoniecznie 
kreując spójny obraz. W wystawie 
zachodzi konfrontacja zupełnie 
różnych dzieł sztuki i postaw arty-
stycznych, które stają się aktami 

1.11-15.11 | Poznań, słodownia | www.difference.asp.poznan.pl

Kuba Bąkowski: Polaris, lato 2009, fotografia na materiale Duratrans, autorski light box, 
95x120x17 cm, 2009
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WYPrAcOwANIE 
NADOBOWIĄZKOWE	
z BOhuMIlA hrABAlA

w alkoholizm, podźwignął się z niego 
by osiągnąć życiowy sukces, stając się 
majętnym człowiekiem, jednocześnie 
właścicielem zakładu przetwarzające-
go surowce wtórne. Sukces życiowy 
bohater zawdzięcza swojej wielkiej 
wartości - miłości do pracy oraz sza-
cunkowi dla miejsca ustanowionego 
dla niego przez los. tym miejscem był 
oczywiście punkt skupu butelek.
Rafał Samburski Wypracowanie nad-
obowiązkowe z Bohumila Hrabala 
Wydawnictwo Kropka, Września 
2009.
Projekt graficzny książki: tomasz 
Wojciechowski.•

Bohumil Hrabal, często w swojej  ɿ
twórczości, wspominał o wypraco-
waniach nadobowiązkowych, pisa-
nych przez siebie podczas edukacji 
szkolnej, próżno jednak w Jego do-
robku doszukać się opowiadania za-
tytułowanego w ten właśnie sposób. 
Wypracowanie nadobowiąz-
kowe z Bohumila Hrabala”, au-
torstwa Rafała Szamburskiego,  
w stylistyce nawiązuje do prozy hra-
balowskiej i jest jednocześnie hołdem 
złożonym wielkiemu, czeskiemu pisa-
rzowi. Wypracowanie opowiada hi-
storię człowieka, który 32 lata spędził 
w punkcie skupu butelek, stoczył się 

projekt graficzny książki: tomasz Wojciechowski, fot. Aleksandra Śliwczyńska, Kuba 
Ryniewicz, www.fattombo.pl/info.html

wnzbh.pl

ZBIGNIEw  
lIBErA  
1982-2009

tował także przetworzone zabawki, 
prace odsłaniające mechanizmy wy-
chowywania, edukacji i tresury kultu-
rowej, z których najgłośniejszą staje 
się Lego. Obóz koncentracyjny. Od 
tego czasu stał się jednym z filarów 
tzw. sztuki krytycznej, również w sen-
sie instytucjonalnym - mimo rozwoju 
kariery cały czas blisko związany był 
ze środowiskami niezależnymi i sceną 
offową. W ostatnich latach zajmował 
się głównie fotografią, a szczególnie 
specyfiką fotografii prasowej, tym 
jak media kształtują pamięć wizualną 
i manipulują obrazem historii (serie 
prac Pozytywy i Mistrzowie, 2003). 
Na październikowych targach Frieze 
Art Fair jego praca wideo z lat 80., Jak 
tresuje się dziewczynki, została zaku-
piona do kolekcji tate Modern, jednej 
z najważniejszych kolekcji sztuki 
współczesnej. 
Kuratorka: Dorota Monkiewicz.•

Retrospektywna wystawa Zbi- ɿ
gniewa Libery, najciekawszego ar-
tysty średniego pokolenia, debiutu-
jącego na początku lat 80., którego 
twórczość wywarła ogromy wpływ 
na sztukę krytyczną lat 90. Wystawie 
będzie towarzyszył przekrojowy ka-
talog twórczości artysty.
Zbigniew Libera to jeden z najważ-
niejszych polskich artystów współcze-
snych. Jego prace w przenikliwy i prze-
wrotny intelektualnie sposób grają ze 
stereotypami współczesnej kultury. 
Prace wideo z lat 80. (m.in. Obrzędy 
intymne i Perseweracja mistyczna) 
wyprzedziły o 10 lat falę „sztuki ciała”. 
W połowie lat 90. Libera zaczął two-
rzyć Urządzenia korekcyjne - obiekty 
będące przetworzeniem istniejących 
już produktów, przedmiotów maso-
wej konsumpcji (m.in. Universal Penis 
Expander czy Body Master. Zestaw 
zabawowy dla dzieci do lat 9). Projek-

Zbigniew Libera: Chistus ist mein Leben, 1990, metal spawany, 180 x 500 cm, , dzięki 
uprzejmości Galerii Raster, Warszawa

1.12-6.02.2010 | Warszawa, Zachęta, Pl. Małachowskiego 3 | www.zacheta.art.pl 
www.raster.art.pl
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ENTUZJAŚCIWIElKA  
SzAlONA  
mIŁOŚĆ

dzimierzem Szaranowiczem, na swo-
im biurku ustawia album otwarty na 
stronie ze zdjęciem Michaela Jorda-
na, a obok leżą piłka i trampki. 
Cykl Pawła Szeibela nazywa się Bota-
nik. Artysta na czas trwania wystawy 
zamienił jedno z pomieszczeń w labo-
ratorium. Zainspirowany świetlikiem 
suficie zaprojektował dwa pojemniki, 
w których ułożone zostały doniczki 
z ziemią, połączone systemem rurek. 
Oklejone folią aluminiową ściany, za-
pach ziemi, wilgoć i puste doniczki, 
do których raz dziennie pompowa-
na jest woda, nasuwają skojarzenia 
z nielegalnymi przestrzeniami aran-
żowanymi wewnątrz mieszkań. 
Kuratorka: Marta Lisok •

Do trzeciej odsłony cyklu Przy- ɿ
padkowych przyjemności zostali za-
proszeni trzej artyści – Kuba Dąbrow-
ski, Katarzyna Skrobiszewska i Paweł 
Szeibel. 
Skrobiszewska przedstawi cykl Bi-
bliotekarka, nawiązujący do jej wcze-
śniejszej wystawy Prawie nie wycho-
dzę – nowe prace Skrobiszewskiej to 
strony ze starych książek, ze zbioru 
znajdującego się w mieszkaniu, do 
którego się wprowadziła. Pełno na 
nich czytelniczych notatek, uwag 
i nietypowych zakładek. Kuba Dą-
browski w cyklu Chłopak wraca z ko-
lei do młodzieńczych fascynacji: robi 
zdjęcia z telewizora podczas transmi-
sji meczu koszykówki, wywiad z Wło-

Katarzyna Skrobiszewska, z cyklu Bibliotekarka

do 8.11 | Katowice, BWA., Al. Wojciecha Korfantego 9 | www.bwa.katowice.pl

stawienia danego tematu jako poje-
dynczego zdjęcia lub serii fotografii. 
4. Dopuszczalne są fotogra-
fie kolorowe i czarno-białe. 
Oceniać będzie jury w składzie: 
Honorowy Przewodniczący – Robert 
Poszwiński - Prezes WSM – ŻC; Prze-
wodniczący – Mateusz Rakowicz – ry-
sownik, reżyser; Członek Jury – Mau-
rycy Gomulicki – artysta, fotograf;  
Członek Jury – Aneta Grzeszykowska 
– artystka, fotograf; Członek Jury – Ja-
cek Podgórski – operator filmowy.•

Konkurs fotograficzny jest lokal- ɿ
ny - otwarty dla wszystkich miesz-
kańców WSM Żoliborz Centralny - tzn. 
nie trzeba być członkiem spółdzielni 
ale trzeba mieszkać na jej terenie. 
Fragment regulaminu:
1. Każdy uczestnik może zgłosić mak-
symalnie 10 fotografii o tematyce żo-
liborskiej.
2. Sugerowane tematy: - miejsca 
(architektura, przyroda, detal etc.) - 
wnętrza - ludzie 
3. Dopuszczona jest mozliwość przed-

Czas: do 23.11 | www.konkurs-foto.wsmzc.waw.pl



68      notes.56 orientuj się

...

orientuj się  notes.56      69

„Mateusz Pęk po raz kolejny eksplo-
ruje obszar cyfrowych platform. (…) 
Bohater opisywany przez artystę nie 
jest wstanie przekroczyć iluzorycz-
nego komfortu przestrzeni w której 
funkcjonuje, co utrzymuje jego kon-
dycję w ciągłej entropii. Sam autor 
będąc użytkownikiem w/w systemów 
stara się ograniczyć swoją aktywność 
do minimum, obserwując z boku, lub 
ingerując bezpośrednio w ich struktu-
rę. Okiem kamery rejestruje zautoma-
tyzowanie relacji społecznych obec-
nych w wirtualnych platformach, do-
konujących się za sprawą uproszczeń 
i sytuacyjnej umowności” - można 
przeczytać w zapowiedzi wystawy.
Kuratorka: Jola Woszczenko •

Problem interesujący Mateusza  ɿ
Pęka to nieobecność i przdmiotowość 
człowieka w sieci. instalacja będąca 
jednocześnie tytułem jego wysta-
wy, Życie jako problem, przedstawia 
połączenie obiektu (stuningowane 
fotele) z komputerem - widz staje się 
biernym obserwatorem procesów in-
terakcji pomiędzy strukturami hard 
i software’owymi. 
Kolejna instalacja pt. Nikt/Nigdzie 
to dużych rozmiarów obiekt świetl-
ny. trzecim elementem ekspozycji 
jest seria rysunków bazujących na 
wcześniejszym cyklu Pęka 2.5D, po-
dejmującym zagadnienie interfejsu 
i profilu, reprezentującego internau-
tę w sieci.

która zmieniła losy ludzkości. Jej cy-
frowy zapis – 9/11 – może oznaczać 
wiele różnych wydarzeń: Kryształo-
wą Noc w 1938, wypowiedzenie przez 
Saddama Husajna wojny przeciwko 
iranowi, upadek muru berlińskiego 
(9 listopada), w końcu śmierć Nikity 
Chruszczowa (również 9 listopada), 
za którego panowania ów mur został 
wzniesiony. •

Wystawa młodego wrocławskie- ɿ
go artysty Grzegorza Różańskiego 
(ur. 1988) opowiada o dwóch wid-
mach – widmie rewolucji robotni-
czej, która zdaniem Karola Marxa, 
jeśli nie doszłaby do skutku, miała 
spowodować eksplozję burżuazyj-
nego nacjonalizmu (i czego zdaniem 
artysty jesteśmy właśnie świadkami), 
a także widmie 11 września – daty, 

ŻYcIE  
jAKO  
PrOBlEM

do 27.12 | Gdańsk, CsW Łaźnia, ul. jaskółcza 1 | www.laznia.pl | mateuszpek.
com

od 9.11 | Austria, Graz, para_site Gallery, Kaiserfeldgase 22 | rozanski.tk

91109

Mateusz Pęk: Life As a Problem

Grzegorz Różański: Summertime, 2007 
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INGErENcjE

W 1986 roku w Elblągu odbył się ple-
ner rzeźbiarski pod nazwą ingeren-
cje. Jego kuratorem był elbląski rzeź-
biarz Waldemar Cichoń. Zaproszeni 
przezeń artyści mieli do dyspozycji 
drewniane modele odlewnicze uży-
wane przez elbląski ZAMECH, z któ-
rych wykonali przestrzenne rzeźby 
nawiązujące dialog z powstałymi 
w latach 60. formami przestrzenny-
mi. te doświadczenia z dzisiejszej 
perspektywy jawią się jako inspiracja 
i pierwsza świadoma artystycznie in-
gerencja. •

Wystawa ingerencje to kontynu- ɿ
acja nawiązanej w 2008 roku współ-
pracy pomiędzy Galerią EL i Norsk 
Bikkedhoggerforening (NBF) – Stowa-
rzyszeniem Rzeźbiarzy Norweskich. 
tytuł wystawy odwołuje się właśnie 
do problemu ingerowania artystycz-
nego w przestrzeń miasta, ale i w ze-
spół istniejących już monumental-
nych rzeźb. Artyści będą starali się 
uzyskać odpowiedź, jak rozumiane 
jest przez nich pojęcie rzeźby w prze-
strzeni, jakie są jej związki ze struk-
turą miasta.

Fredrik Raddum, rzeźba

do 9.11 | elbląg, Galeria el, ul. Kuśnierska 6 | www.galeria-el.pl 

PrAcA  
DlA  
PAŃ 

tycznej linii sprawiają, że rysunki 
te są po prostu ładne, niezależnie 
od swych pornograficznych treści. 
Kierowana do męskiego odbiorcy 
sugestia erotycznej przyjemności 
zawarta w zdjęciach i ulotkach, w ry-
sunkach artystki przekształca się 
w estetyczną przyjemność doznawa-
nia piękna niezależnego od płciowo-
ści i seksualności. Kreska Kopaczew-
skiej sublimuje emanującą z postaci 
wulgarność zamieniając kiczowatość 
anonsów i banalnych fotek w rodzaj 
dekoracyjnego realizmu. Prace Ani 
Kopaczewskiej, wpisując się w nurt 
feministycznej appropriation art, 
skłaniają widza do zajrzenia pod po-
wierzchnie narzucających się swą 
obecnością wyobrażeń. Zmuszają tym 
samym do krytycznego spojrzenia na 
zjawiska, do których się odwołują. 
Wystawa odbywa się w ramach 
międzynarodowego festiwalu fe-
ministycznego Ladyfest (toruń, 13 – 
18.10).•

Rysunki z serii  ɿ Polskie dupy, na 
którą składają się dwie mniejsze se-
rie London Calling i Gołe baby oscy-
lują wokół tematyki prostytucji. Se-
ria London Calling to przerysowane 
ulotki znalezione na ulicach Londynu 
i Amsterdamu reklamujące usługi 
seksualne bądź zachęcające kobiety 
do prostytuowania się. Gołe Baby 
natomiast to przerysowane zdjęcia 
prostytutek z internetowych anon-
sów na portalu dla Polonii za granicą. 
Kuratorka wystawy pragnie zwrócić 
uwagę widza na feministyczny wy-
miar tych prac. Punktem wyjścia jest 
spojrzenie na prostytucję jako na 
zjawisko wynikające z patriarchalne-
go systemu społecznego. tytuły serii 
oraz hasła pojawiające się w pracach 
z serii London Calling odwołują się do 
opresyjnego sposobu funkcjonowa-
nia języka w patriarchalnej kulturze. 
Dekoracyjny sposób potraktowania 
tego, co przedstawione, ozdobny 
dialog kolorów i subtelność synte-

do 8.11 | toruń, Galeria sztuki Wozownia, ul. rabiańska 20 | www.wozownia.pl | 
www.ladyfesttorun.prv.pl

Ania Kopaczewska z serii Polskie dupy
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AlBO-AlBO

czaniem konturów, pakowaniem 
otoczenia w kaftan bezpieczeń-
stwa, zapobieganiem poranieniu. 
W większości swoich projektów 
wykorzystuje tkaniny, które stają 
się inskrypcją na ciele. Ubranie wy-
stępuje w charakterze narzędzia do 
spajania tożsamości, podobnie jak 
lacanowska faza lustra, wznosi po-
nad permanentne rozdarcie poczu-
cie bycia magmą, która swobodnie 
rozbiega się na wszystkie strony, 
pozwala na totalne zamknięcie cia-
ła, w ograniczoną strukturę-formę. 
tekst: Marta Lisok •

Prace Małgorzaty Markiewicz  ɿ
zwykle są przyjemne w dotyku, za-
rastające jak mech, z drugiej chro-
powate, rozpadające się. Wiele po-
wstaje przez zestawienie twardego 
z miękkim, np. betonu z materiałem, 
przywodząc na myśl zakleszczenie 
i uwięzienie. Rytm kwadratowych 
przedmiotów, klatek mieszkań, blo-
ków i osiedli zostaje oswojony przez 
artystkę poprzez zmiękczanie, ocie-
planie, owijanie. Oznaczanie miejsc 
i pozostawianie miękkich sygnatur 
- ocieplaczy, koców, włóczkowych 
pleśni jest sposobem rozmięk-

Małgorzata Markiewicz: Kulki

do 12.12 | Warszawa, Galeria Le Guern, ul. Widok 8 | www.leguern.pl

WSTRONĘ	 
KOSMOSu

– (PL) Warszawa / instalacja wideo 
dźwiękowa; Zbigniew Oksiuta – (D) – 
Kolonia / wideo; Przemysław Sanec-
ki– (PL) Poznań / wykład, performan-
ce; Filip tomaszewski aka Zambari 
– (GB) Londyn / wideo; Wspólnota 
Leeeżeć – (PL) łódź / instalacja; Ma-
rek Zygmunt – (PL) Gdynia / Obiekt 
multimedialny •

Wystawa W stron ɿ ę kosmosu pró-
buje zmierzyć się z pytaniami, jakie 
niesie nieuchronność rozszerzenia 
terytorium cywilizacji ludzi. Artyści 
zaproszeni do projektu rozważają 
problemy, które mogą zaistnieć poza 
ograniczonym ewolucyjnie polem wi-
dzenia.
Prace zaprezentują: Kuba Bąkowski 

Wspólnota Leeeżeć: Konstruktor Helis 

do 23.11 | olsztyn, Halogaleria, MoK, ul. Dąbrowszczaków 3 | 
www.halogaleria.mok.olsztyn.pl
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Dominik Lejman: Close Enough, 2009, akryl na płótnie, projekcja wideo, 150x130cm, 
dzięki uprzejmości Galeri Żak-Branicka

wiele, by przyznać prawdę. Afterparty 
to koniec lewitacji. tych kilka chwil, 
w których czas się zatrzymuje, jest 
tematem pracy Dominika Lejmana.  
technika Lejmana jest nowatorska 
- tworzy on projekcje wideo na ciem-
nych powierzchniach, monochroma-
tycznych abstrakcyjnych malowideł. 
Oba media wchodzą ze sobą w inte-
rakcję. Pomimo pozbawiania ich swo-
jej autonomii artysta traktuje prace 
jako proces malarski, z światłem 
z projektora jako kolejną warstwą. 
W ten sposób tradycyjne malarstwo 
zyskuje jeszcze jeden wymiar - czas”.•

toza sztuki współczesnej. Ekspozycje, 
wiążące się problematycznie z wykła-
dami, mają ukazywać zaskakujące zja-
wiska artystyczne z marginesów hi-
storii sztuki, wymykające się dotych-
czasowym klasyfikacjom. Refleksja 
nad nimi będzie krążyć wokół proble-
mów historycznych, przestrzennych, 
społecznych oraz psychicznych. Będą 
to poszukiwania zdarzeń sprawiają-
cych wrażenie nieistniejących oraz 
niepewnych, zderzone z faktami kate-
goryzującymi historię sztuki. W polu 
zainteresowania znajdą się przede 
wszystkim nurty modernistyczne 
oraz awangardy sztuki XX wieku.•

W anglojęzycznym tekście będa- ɿ
cym wprowadzeniem do wystawy 
Dominika Lejmana możemy przeczy-
tać: „Afterparty to moment dziwnego 
zawieszenia - nie wiadomo, czy tak 
naprawdę kiedykolwiek się kończy, 
czy jest to stan permanentny. After-
party to moment, w którym muzyka 
wciąż dudni w uszach, alkohol w mó-
zgu, a tłuczone szkło brzęczy pod 
nogami - moment, w którym wszyscy 
już zniknęli i zapada niekomfortowa 
cisza. Wkrótce wstanie dzień i miasto 
zbudzi się do życia, a ty poczujesz się 
jak klaun. Widzisz i rozumiesz zbyt 

ideozy to projekt akademicki  ɿ
startujący pod koniec listopada 
w instytucie Awangardy. Opiekunem 
naukowym przedsięwzięcia jest pro-
fesor Andrzej turowski, a realizacją 
zajmą się studenci instytutu Historii 
Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. 
W przestrzeni instytutu Awangardy 
– pracowni Henryka Stażewskiego 
i Edwarda Krasińskiego, udostępnio-
nej przez Fundację Galerii Foksal – od-
będzie się sześć wystaw w miesięcz-
nych odstępach. W Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej towarzyszyć im będzie 
seria otwartych wykładów uniwersy-
teckich profesora turowskiego, Poli-

AfTErPArTY IDEOzY

do 14.11 | Berlin, Żak-Branicka, Lindenstrasse 34-35 | www.zak-branicka.org listopad 2009 – maj 2010 | Warszawa, instytut Awangardy, Al. solidarności 64 
m.118 | www.instytutawangardy.org | ideozy.blogspot.com

instytut Awangardy, fot. Maciej Kuś
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BruTTO 

»cielesność« znika całkowicie. Po-
jawia się pole do zupełnie innych, 
często ekscytujących interpretacji. 
Artysta sygnalizuje nie tylko zagro-
żenia społeczne, ale także pokazu-
je, do jakiego stopnia na co dzień 
zanurzeni jesteśmy w sztuczności, 
w schematach i modelach organizu-
jących nam życie, nie zdając sobie do 
końca sprawy, jak bardzo pozorna 
jest nasza wolność wyboru” - można 
przeczytać w zapowiedzi wystawy. 
Ryszard Górecki - malarz, twórca 
obiektów i sztuki w przestrzeni pu-
blicznej. Założył w Zielonej Górze Ga-
lerię Prowincjonalną, w której przez 
dziesięć lat prezentował najciekaw-
sze zjawiska w polskiej sztuce. Za 
promocję polskiej plastyki w miej-
scu spotkań różnych kultur otrzymał 
w 1994 roku Paszport “Polityki”.•

„Ryszard Górecki portretuje  ɿ
świat, który się chwieje, punktuje 
słabe strony globalnego kolosa, 
w którego żyły wielkie korporacje 
z uporem pompują krew. Wydaje się 
wskazywać na potrzebę radykalnej 
demokracji, która wymaga nowego 
zdrowego rozsądku. Zaangażowana 
społecznie sztuka artysty operuje 
charakterystyczną oszczędną i zdy-
scyplinowaną formą, sygnalizując 
w syntetycznej formie problemy 
i zagrożenia czasu w którym żyje-
my. interesuje go bardziej sztucz-
ność odbicia naszej rzeczywistości, 
materializująca się w wykresach, 
statystykach, tabelach i sondażach. 
Gdy funkcjonowanie struktur spo-
łecznych sprowadzimy do niemalże 
przemysłowych form wizualnych: 
schematów, rzędów cyfr czy tabel, 

do. 15.11 | Zielona Góra, Galeria BWA, al. niepodległości 19 | www.bwazg.pl

Ryszard Górecki: Brutto, 2009, widok instalacji, Galeria BWA, Zielona Góra

OPOWIEŚCI	 
z IrAKu

wym. W swojej sztuce redukuje za-
równo wojnę jak i napięcia politycz-
ne w regionie i ich wpływ na kondycję 
jednostki do niewielkiej sekwencji 
narastających dźwięków, jak w wi-
deoinstalacji Ściana (2008). Obraz 
pozostaje niezmienny, praktycznie 
nieruchomy a widz znajdujący się po-
między ekranami słyszy tylko dźwięk 
ścian upadających kolejno jak kostki 
domina. W Garncu wody (2009) nato-
miast obrazuje przenoszące się na 
ciało zmęczenie niepewnością, lę-
kiem i chwiejnością sytuacji w regio-
nie poprzez monotonnie, z nieomal 
rytualną skrupulatnością wykonywa-
ną absurdalną czynność wyczerpy-
wania wody łyżeczką. •

Rozhgar Mahmud Mustafa jest  ɿ
kurdyjską artystką z północnego 
iraku, która obecnie przebywa w Wy-
spie jako stypendystka programu 
Gdańsk Exclusive. Jest ona absol-
wentką instytutu Sztuk Pięknych 
w rodzinnej Suleimanii. Wystawa jest 
prezentacją jej dwóch wideoinstala-
cji, które w minimalistyczny, nieomal 
abstrakcyjny sposób oddają napięcie 
pomiędzy zmysłowym, indywidual-
nym odbiorem świata i otoczeniem 
politycznym. 
Jak wielu artystów z jej kraju, Rozh-
gar unika obrazowania wojny i okru-
cieństwa. Doświadczenie wojny nie 
jest dla niej ciągiem symulakrów, ale 
dogłębnym doświadczeniem życio-

do 6.12 | Gdańsk, instytut sztuki Wyspa, Doki 1 | www.wyspa.art.pl

Rozhgar Mahmud Mustafa: Ściana, 2008, videoinstalacja
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Paweł Książek, Milcząca Utopia 06 (Metropolis / Jadwiga Dobrzyńska i Zygmunt łoboda, 
dom jednorodzinny w Warszawie, 1932), 2009, olej na płótnie, dzięki uprzejmości Galeria 
Żak-Branicka

ogólnoświatową katastrofą. Jak wy-
glądałby kadr z Metropolis z praskim 
modernistycznym budynkiem skle-
pu Baty w tle (Ludvik Kysela, Praga 
1929)? Jak sprawdziłby się kawiar-
nia ERA Cafe z Brna (Jozsef Kranz, 
1927) w miejscu budynku z neonem 
ERA w scenie rozświetlonego nocą 
Metropolis? i wreszcie, właściwie 
dlaczego filmu nie nakręcono np. na 
tle projektu Ulicy przyszłości z 1925r 
autorstwa architekta Lecha Niemo-
jewskiego?
Zdumiewające, że właśnie architek-
tura jest idealnym narzędziem do 
konstruowania wizji przyszłości: 
nie tylko w fikcji - filmach fanta-
stycznych, ale i w rzeczywistości. 
Architekci lat 20. i 30. także śnili 
o człowieku, społeczeństwie i mia-
stach idealnych. Obydwie wizje – ta 
fikcyjna (film Langa, który okazał 
się kinową klapą) i ta prawdziwa, 
mimo wielkich obietnic, jakie budzi-
ły, szybko okazały się klęską, milczą-
cą utopią niespełnionych nadziei. 
tekst: Monika Branicka •

Projekt Pawła Książka  ɿ Milcząca 
Utopia jest fantazją na temat związ-
ków wschodnioeuropejskiego mo-
dernizmu z niemieckim niemym ki-
nem ekspresjonistycznym. Najnow-
sza odsłona projektu skupia się na 
filmie Metropolis, dziele austriackie-
go reżysera i architekta Fritza Langa 
oraz realizacjach wschodnioeuropej-
skich architektów okresu międzywoj-
nia. Projekt Książka skonfrontowa-
ny będzie z materiałami źródłowymi 
z lat 20. i 30 .jak studia i projekty sce-
nograficzne jednego z największych 
architektów tego okresu - Hansa Po-
leziga oraz materiałami z epoki do-
tyczącymi niemieckiego filmu lat 20. 
Paweł Książek bada związki łączące 
architekturę z kinem i na tej podsta-
wie doszukuje się hipotetycznych 
dowodów na istnienie wspólnej 
wrażliwości twórców tamtej epoki. 
Bada estetykę tego okresu i speku-
luje, jak wyglądałyby kadry filmu, 
gdyby rolę scenografii pełniła archi-
tektura powstająca w Czechach, na 
Węgrzech czy w Polsce tuż przed 

MILCZĄCA	 
uTOPIA

do 31.12 | Poznań, Art stations Foundation, ul. Półwiejska 42
www.artstationsfoundation5050.com
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PlAc  
PIASTOwSKI

znajomych malarzy - Rafała Bujnow-
skiego, Zbigniewa Rogalskiego i Wil-
helma Sasnala. Z kolei w holu galerii 
powstała naścienna kompozycja na-
wiązująca do tradycji modernistycz-
nych reliefów i dekoracyjnej plasty-
ki architektonicznej, rodzaj obrazu 
uniwersalnego, który w zależności 
od dostępnego miejsca i materiału 
może zmieniać swoje rozmiary, me-
dium i funkcję. Pole eksperymentu 
dopełnia Odlew #1 – 30-kilogramowy, 
brązowy odlew jednego z obrazów 
Mateckiego. Zawieszony na ścianie 
galerii w jak najbardziej dosłowny 
sposób ujawnia ciężar gestu malar-
skiego i przenosi go w całkowicie od-
mienną znaczeniowo materię.
Fragmenty tekstu łukasza Gorczycy

Obrazy, obiekty, aranżacje prze- ɿ
strzenne komponowane są i konstru-
owane przez Przemysława Matec-
kiego z różnych, często sprzecznych 
w treści i fakturze materiałów (far-
ba, płótno, znalezione na śmietniku 
przedmioty, prywatne fotografie i ko-
lorowe magazyny, reprodukcje dzieł 
sztuki i zdjęcia pornograficzne etc.). 
Wystawa Przemysława Mateckie-
go w Rastrze pokazuje szczególny 
moment w pracy artysty. to z jednej 
strony doprowadzenie do apogeum 
wątków rozpoczętych przed paru 
laty, z drugiej próby otwarcia ob-
razu malarskiego i przejścia z nim 
w nowe obszary. Plac Piastowski to 
tytuł obrazu, do którego namalowa-
nia Matecki zaprosił trzech innych, 

do 17.11 | Warszawa, Galeria raster, ul. Hoża 42 m 8 | www.raster.art.pl

Przemysław Matecki: bez tytułu, 2009, paper, olej na płótnie, 
146 x 114cm

KOMuNA OTwOcK:  
20 lAT I KONIEc

się swymi uwagami i zadając pytania 
wykonawcom i publiczności. 
W listopadzie premierę będzie miała 
książka pod redakcja tomasza Platy 
i Agnieszki Berlińskiej wydana w serii 
przewodników Krytyki Politycznej, 
opowiadająca o Komunie Otwock 
nie tylko jako o eksperymentalnym 
teatrze, lecz także o zjawisku spo-
łecznym.
 W finałowy weekend odbędzie się 
koncert grup muzyków, związanych 
niegdyś z Komuną Otwock: Macia 
Morettiego (Kwadratowi), Patryka 
Zakrockiego (SzaZa), Szupli (Pink 
Bazooka); prezentową akcję Porce-
lanowa petarda zaprezentuje za-
przyjaźniony skłot Rozbrat z Pozna-
nia, a następnie odbędzie się akcja 
pogrzebowa Komuny Otwock i jej 
zamknięcie.•

Po 20 latach Komuna Otwock  ɿ
kończy działalność, ponieważ – jak 
piszą jej członkowie - „wyczerpała 
się potrzeba, sens i uzasadnienie 
dla funkcjonowania pod tą nazwą”. 
KO podsumuje dotychczasowe stra-
tegie, porażki i sukcesy. W ramach 
pożegnalnego festiwalu wznowio-
ny zostanie spektakl Perechodnik/
Bauman (7-8.11), pokazana ostatnia 
produkcja Mill/Maslow (15.11) oraz 
przedpremierowy pokaz nowego 
przedstawienia, Księga wynalazków 
albo filozofia nadmiaru” (22.11). Pod-
czas planowanych po każdym spekta-
klu spotkań zaproszeni goście - Kazi-
miera Szczuka, Andrzej Leder i Edwin 
Bendyk - w rozmowach, poprowadzo-
nych przez tomasza Platę i Agnieszkę 
Berlińską, dokonają nowego rozbioru 
zaprezentowanych spektakli, dzieląc 

7-29.11 | Warszawa, ul. Lubelska 30/32 | www.komunaotwock.engo.pl
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STO lAT  
fuTurYzMu 

pą dzieł w kolekcji są prace związane 
z reklamą i z grafiką użytkową. Znaj-
dziemy tu, na przykład, słynne plaka-
ty Fortunato Depero wykonane dla 
firmy Campari oraz afisze teatralne 
autorstwa Enrico Prampoliniego, czo-
łowego przedstawiciela aeropittury. 
Wystawa Carte Futuriste to zbiór 15 
rysunków, temper i pasteli najwięk-
szych nazwisk włoskiego futuryzmu: 
Umberto Boccioniego, Carlo Carry, Lu-
igiego Russolo, Enrico Prampoliniego, 
Fortunato Depero i Gino Severiniego. 
Prace włoskich mistrzów przywołują 
sztandarowe hasła włoskiego futury-
zmu: kult maszyny, nowoczesności, 
uwielbienie dla szybkości. Wystawa 
w Zamku Ujazdowskim to rodzaj 
hołdu złożonego genialnemu Filippo 
tommaso Marinettiemu i jego towa-
rzyszom futurystom, a także wyraźne 
przypomnienie, że współczesna kul-
tura, sztuka, świat mediów i reklamy 
cały czas korzystają z osiągnięć futu-
rystycznej rewolucji. Jest to również 
okazja, by spojrzeć na italię z innej 
perspektywy niż klasyczna i zasta-
nowić się, w którym kraju może dziś 
narodzić się kierunek o tak wielkim 
i szerokim oddziaływaniu jak włoski 
futuryzm. •

W tym roku cały świat obcho- ɿ
dzi 100-lecie opublikowania w „Le 
Figaro” pierwszego manifestu fu-
turystycznego. Futuryzm włoski 
obok ekspresjonizmu, dadaizmu, 
konstruktywizmu oraz surrealizmu 
tworzył trzon wielkiego przewrotu 
kulturalnego Europy, który zrewo-
lucjonizował sztukę we wszystkich 
jej przejawach: w literaturze, sztu-
kach plastycznych, teatrze, muzyce, 
tańcu, modzie, architekturze, filmie 
i fotografii. Mimo swojej radykalnie 
nacjonalistycznej ideologii był ru-
chem o międzynarodowym zasięgu, 
„kolonizując” Europę w myśl idei fu-
turismo mondiale.
Wystawy Collezionare il Futuri-
smo i Carte Futuriste w CSW, zor-
ganizowane przez Włoski instytut 
Kultury w Warszawie, dają szansę 
polskiej publiczności na włączenie 
się do międzynarodowych obcho-
dów 100 - lecia narodzin futuryzmu. 
Wystawa Collezionare il Futurismo 
pokazuje 80 dzieł włoskich futurystów 
z kolekcji Paolo Roberto Salvadoriego: 
m. in. Fortunato Depero, Enrico Pram-
poliniego, Giacomo Balli, Benedetty 
Cappy Marinetti, Mario Sironiego. 
Najbardziej chyba interesującą gru-

do 2.11 | Warszawa, CsW, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl

F.t. Marinetti, Les mots en liberté futuristes, 1919, dzięki uprzejmości FUtUR-iSM Associazione 
Culturale
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styczeń/ luty 1909

1. Chcemy wyśpiewywać miłość do niebezpieczeństwa, praktykę energii 
i zuchwałość.
2. Podstawowymi elementami naszej poezji będą odwaga, śmiałość 
i bunt.
3. Dotąd literatura wychwalała pełen zadumy bezwład, ekstazę i sen, my 
zaś chcemy sławić agresywny ruch, gorączkową bezsenność, gimnastycz-
ny krok, ryzykowny skok, policzkowanie i cios pięścią.
4. Oświadczamy, że wspaniałość świata wzbogaciła się o piękno prędko-
ści. Samochód wyścigowy z bagażnikiem zdobnym w grube rury jak węże 
o buchającym oddechu, samochód rozgrzany do czerwoności, który wy-
gląda jak pędzący pocisk piękniejszy jest niż Nike z Samotraki.
5. Chcemy śpiewać na cześć człowieka trzymającego kierownicę, której 
idealna oś przecina ziemię; a ta z kolei wystrzelona krąży po swej orbicie.
6. Trzeba, by poeta podejmował wysiłki z zapałem, błyskotliwością i roz-
tropnością, aby podsycać entuzjastyczny zapał pierwotnych żywiołów.
7. Jedynie walka jest piękna. Arcydziełem jest tylko to, co ma agresywny 
charakter. Poezja musi być gwałtownym szturmem na nieznane siły, ma 
zmuszać je, by leżały pokornie przed człowiekiem.
8. Jesteśmy na samym krańcu przylądka wieków! Wczoraj umarły Czas 
i Przestrzeń. Żyjemy już w absolucie, stworzyliśmy już bowiem wieczną 
i wszechobecną prędkość.
9. Chcemy wysławiać wojnę – jedyną higienę świata – militaryzm, patrio-
tyzm, niszczycielski gest anarchistów, piękne idee, które zabijają, oraz gło-
sić pogardę dla kobiety.
10. Chcemy zniszczyć muzea, biblioteki, zwalczyć moralizm, feminizm 
i wszelkie przejawy oportunistycznego i użytkowego tchórzostwa.
11. Będziemy wyśpiewywać na cześć wielkich tłumów wzburzonych pra-
cą, przyjemnością lub buntem, wielobarwnych i polifonicznych fal rewo-
lucji w nowoczesnych miastach, arsenałów i fabryk wibrujących nocą pod 
gwałtownie rozświetlonym blaskiem elektrycznych księżyców, na cześć 
żarłocznych dworców, wężów, które kopcą, fabryk zawieszonych pod 
chmurami na sznurkach dymów, mostów skaczących jak gimnastyk nad 
diabolicznym ostrzem rozświetlonych słońcem rzek, awanturniczych pa-
rowców węszących po horyzontach, żelaznych koni zaprzęgniętych do 
długich rur i na cześć szybowcowego lotu aeroplanów, których śmigło ło-
pocze jak chorągiew i hałasuje jak oklaski rozentuzjazmowanego tłumu.
Tłumaczenie z francuskiego: A. Włoczewska, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Futuryści
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Komuna Otwock kończy działalność, ponieważ wyczerpała się potrzeba, 
sens i uzasadnienie dla funkcjonowania pod tą nazwą.
Komuna Otwock nie spełniła swojej obietnicy bycia rewolucyjno-anarchi-
styczną wspólnotą działań, która poprzez działania artystyczne zmienia 
struktury, wyobrażenia i praktyki społeczne. 
Okazało się to niemożliwe, gdyż działalność artystyczna ma żaden albo 
znikomy wpływ na życie społeczne. A na pewno okazało się, że członki-
nie i członkowie grupy nie „dorastają” do ideałów, które propagowali przez 
swoje działania. Uznaliśmy, że należy skończyć z fikcją. Zresztą ostatnie 
lata upłynęły nam na teatralnym odpowiadaniu na pytanie: „Dlaczego nie 
będzie rewolucji”.
Komuna Otwock zaczynała od działań dedykowanych lokalnej społeczności 
Otwocka, kończy jako średnio znany offowy teatr z siedzibą w Warszawie.
Z ideowego punktu widzenia, a w każdym razie z ideowego punktu założy-
cielskiego Komuny Otwock, ten 20-letni eksperyment należy uznać za po-
rażkę. Wydaje nam się jednak, że warto tę porażkę potraktować poważnie: 
jako przestrogę przed nieostrożnym nadużywaniem rewolucyjnych haseł 
i jako naukę o nadrzędności praktyki.
Najważniejszymi, choć rzadko wymienianymi oficjalnie czynnikami „komu-
notwórczymi” były Nadmiar i Przyjemność. One na szczęście wciąż istnieją.
Przez Nadmiar rozumiemy tu „nadwyżkę” emocjonalno-energetyczną, 
(tzw. „twórczy niepokój”, „niezgoda na panującą rzeczywistość” itp. sta-
ny), które wymuszają/inicjują aktywność grupy owocującą w praktyce or-
ganizowanymi przez nas wydarzeniami i spektaklami.
Przyjemność to przyjemność współpracy, spotykania się w gronie kilkuna-
stu osób, które nie zawsze się ze sobą zgadzają, ale lubią być razem, co wy-
zwala kolejną nadwyżkę energetyczną itd. itd.
Na bazie Nadmiaru i Przyjemności, kończąc oficjalne istnienie Komuny 
Otwock, powołujemy Komunę Warszawa.
Komuna Warszawa będzie robiła mniej więcej to samo co Komuna 
Otwock, ale pod inną nazwą. Bez zmiany pozostaje też zasada niezarob-
kowego uczestnictwa.
Jako Komuna Warszawa będziemy mówili o sprawach dla nas ważnych 
w sposób dla nas ważny i odpowiadający naszym gustom. Będziemy zaj-
mowali się raczej życiem filozofów niż filozofiami. Zamiast głosić idee, jak 
to miała w zwyczaju Komuna Otwock, jako Komuna Warszawa będziemy 
raczej opowiadać historie.
[29.11.2009]

Manifest jest częścią książki "Komuna Otwock. Przewodnik Krytyki Politycz-

nej", pod red. Agnieszki Berlińskiej i tomasz Platy, która ukaże się na przełomie 

listopada i grudnia 2009
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wrzesień 2009

We wnętrzach budynków spędzamy średnio 20 godzin dziennie, a badania 
dowiodły, że jakość budownictwa ma silny wpływ na nasze szczęście, zdro-
wie i wyniki w nauce naszych dzieci.

Żądamy modernizacji 4 milionów domów w ciągu następnej kadencji parla-

mentu.

Domy mieszkalne w Wielkiej Brytanii produkują rocznie 42 miliony ton 
CO2 czyli 28%1 emisji całego kraju. Nasze wielkie wyzwanie polega na zna-
czącym obniżeniu tego poziomu. Aby docelowy poziom emisji w roku 2050 
mógł zostać osiągnięty, konieczna będzie modernizacja 11 000 domów tygo-
dniowo bez przerwy przez najbliższe 40 lat.
Z kalkulacji RIBA wynika, że koszt modernizacji 4 milionów domów, tak 
aby zużywały tyle samo energii co nowopowstające wyniósłby 15 000 £ na 
każdy dom. W skali całego kraju byłoby to 15 miliardów £ rocznie lub 45 
milionów £ na każdą jednostkę administracyjną.
Zaowocowałoby to redukcją emisji o 4 miliony ton rocznie, co oznacza spa-
dek produkcji CO2 przez domy mieszkalne o 10% i przekłada się na odjęcie 
2,8 % od całej krajowej emisji2.
Wprowadzenia inteligentnych liczników energii w każdym budynku oraz 
informowania o ilości wyprodukowanego CO2 przez dostawców energii.
Aby ludzie mogli pomyślnie ograniczyć ilość produkowanego dwutlenku 
węgla, muszą najpierw zrozumieć ile go tak naprawdę powstaje. Właściciele 
domów powinni zatem instalować liczniki i informować mieszkańców o ich 
poziomie emisji na każdym rachunku. W połączeniu z działaniami zmierza-
jącymi do obniżenia zużycia energii, może to zdziałać cuda. 

Żądamy lepszych szkół i szpitali.

Dobrze zaprojektowane szkoły pozwalają dzieciom uczyć się lepiej, zaś od-
powiednie szpitale i sale operacyjne przyczyniają się do poprawy stanu zdro-
wia obywateli, gwarantując im długotrwałą wartość
Zbyt wiele nowych szkół i szpitali jest źle zaprojektowanych, co oznacza, że nie 
będzie odpowiadało potrzebom edukacji i służby zdrowia w przyszłości.
Najlepsze budynki użyteczności publicznej powstają, gdy architekci mogą 
dokładnie poznać potrzeby zamawiającego. Dane z innych krajów3 dowo-
dzą, że wydatki na gruntowną analizę wstępną pozwalają zaoszczędzić po-
nad milion £ na budowie jednej szkoły i przybliżyć termin oddania do użyt-
ku nawet o 6 miesięcy.

Minimalnych standardów projektowych dla wszystkich budynków użytecz-

ności publicznej, w tym wprowadzenia wymogu oceny przez użytkowników. 

Wszystkie państwowe inwestycje budowlane powinny zostać objęte minimal-
nymi standardami projektowymi. Jeżeli nie będziemy inwestować w projekty 
nie spełniające norm, wydatkowanie publiczne przyniesie nam większy zysk.

Żądamy dobrych domów dla wszystkich.

Ludzie żyjący w dobrze zaprojektowanych i atrakcyjnych domach są bardziej za-
dowoleni, zdrowsi i szczęśliwsi w swojej okolicy. Żyją w budynkach trwalszych 
oraz tańszych do ogrzania i oświetlenia. Jednak nowe domy w Wielkiej Brytanii 
są zazwyczaj marnie zaprojektowane i należą do najmniejszych w Europie4. 
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Budynki mieszkalne finansowane przez państwo muszą spełniać standar-
dy minimalnej powierzchni, projektowe normy jakości oraz osiągać co naj-
mniej poziom 3 Code for Substantial Homes. Takie zasady nie obowiązują 
jednak inwestycji prywatnych. Żądamy aby standard minimalnej powierzch-
ni oraz normy projektowe i ekologiczne dotyczyły wszystkich nowopowsta-
jących domów mieszkalnych, zarówno tych finansowanych z kieszeni pań-
stwowj, jak i z prywatnej. 

Żądamy lepszego planowania

Budynki i przestrzenie między nimi są tkanką naszych wsi, miast i miaste-
czek. Ich jakość może ulec poprawie, jeśli tylko odpowiednio zajmą się nimi 
władze lokalne. Mają one obowiązek uwzględniania wymogów jakościo-
wych przy realizacji miejscowych planów5 zagospodarowania, jednak nie 
zawsze tak się dzieje.

Żądamy wsparcia dla władz lokalnych w imię lepszego projektowania.

Władze lokalne mają do spełnienia wiele obowiązków, a działalność wydzia-
łów planowania w celu osiągnięcia wysokiej jakości projektowania wymaga 
poprawy. Nie mamy do dyspozycji nieograniczonych środków, lecz rząd i po-
litycy mogą wiele osiągnąć skłaniając władze lokalne do takich posunięć jak:
- Ustanowienie miejscowych Komisji Oceny Projektów w celu podnoszenia 
standardów i jakości projektów w drodze oceny.
- Uzyskanie lepszej informacji o problemach związanych z projektowaniem, 
zarówno poprzez Agencje Zamówień Publicznych oraz członków Komisji 
Oceny Projektów.
- Promocja nowatorskich metod pracy – Rady powinny rozważyć podział 
obowiązków związanych z planowaniem lub wykorzystanie zewnętrznych 
dostawców usług.
Wierzymy, że jeśli wzrośnie jakość budynków, mieszkańcy nie będą protesto-
wali przeciwko tym rozwiązaniom.

PRZYPISY:
1 Centralne ogrzewanie, gorącą wodę i elektryczność. Nie objemuje urządzeń elek-
trycznych. Communities and Local Government Seventh Report.
2 Ibidem
3 Na przykład, Irlandia Północna: Cancer Centre City Hospital Belfast oraz Altnage-
lvin Hospital w Londonderry.
4 Unaffordable housing: fables and myths, The Policy Exchange, 2005
5 Planning Act 2008

RIBA (The Royal Institute of British Architects / Królewski Instytut Archi-

tektów Brytyjskich) istnieje od roku 1834. Misją tej instytucji jest służenie 

interesowi społecznemu poprzez dobrej jakości projektowanie i promowanie 

najwyższej jakości standardów architektonicznych.

www.architecture.com

TłUMACZENIE: łukasz Mojsak
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PREAMBUŁA

Kultura jest jednym z pól sporu o bardziej demokratyczne, egalitarne 
i wolne społeczeństwo. Na tym polu przeprowadzana jest aktualnie trans-
formacja, która - jeśli nie poddamy jej społecznym konsultacjom, radykal-
nej krytyce i zmianom - przynieść może katastrofalne skutki zarówno dla 
wytwórców kultury, jak i dla całego społeczeństwa (zakładając, że kultu-
rę postrzegamy jako publiczne dobro, a nie przywilej wąskiej grupy oby-
wateli). Na zagrożenia płynące z prezentowanych przez władze propozycji 
wskazują artyści, teoretycy, animatorzy kultury oraz aktywiści społeczni, 
podkreślając specyfikę produkcji kulturalnej i zagrożenia płynące z wy-
łącznie rynkowego organizowania kultury.

Kolejna sfera życia jest kolonizowana przez neoliberalny kapitalizm. Usi-
łuje się nam dziś wmówić, że wolny rynek, efektywność i dążenie do zy-
sku to jedyne, konieczne i powszechne prawa rozwoju społecznego. My 
uważamy, że jest to zwykłe kłamstwo. Dla nas - jako wytwórców kultu-
ry - jest ona naturalnym polem działania, środowiskiem życiowej samo-
realizacji. Tymczasem nasze życie, emocje, wrażliwość, wątpliwości, dąże-
nia i idee mają zamienić się w towar, pożywkę dla rozwoju nowych form 
kapitalistycznego wyzysku. Uważamy, że to nie kultura potrzebuje nowych 
ćwiczeń z przedsiębiorczości, lecz rynek - rewolucji kulturalnej. Rewo-
lucji rozumianej nie jako jednorazowy przewrót, ale permanentna, czuj-
na i wrażliwa niezgoda, wola protestu, weryfikacji i krytyki każdej formy 
kolonizacji i zawłaszczania kultury dla partykularnych celów rynkowych 
graczy i biurokratów.

Dlatego mówimy „wolelibyśmy NIE!”. Nasz opór jest wyrazem szerszej 
niezgody na obecne, utowarowione stosunki społeczne, ich uprzedmio-
tawiający charakter i niesprawiedliwość. Wyrażamy naszą egzystencjalną 
i polityczną solidarność z ludźmi, którzy się im przeciwstawiają we wszel-
kich sferach życia społecznego i osobistego. Kultura odgrywa ważną spo-
łeczną rolę jako strefa eksperymentu i refleksji, przestrzeń do budowania 
zaufania i międzyludzkich więzi. Z punktu widzenia rozwoju społeczeń-
stwa (także rozwoju gospodarczego) najistotniejsze powinny być te formy 
kulturowego działania, które polegają na spontanicznej aktywności jedno-
stek i grup. W ten sposób stworzona zostanie przestrzeń do samorealiza-
cji i demokratycznej debaty.

Właśnie dlatego nie domagamy się specjalnych przywilejów w postaci 
np. „1% PKB na kulturę”. Interesuje nas bowiem takie urządzenie świa-
ta społecznego, w którym producenci symboli mieliby możliwość działa-
nia w samorządnej, solidarnej, a jednocześnie heterogenicznej wspólno-
cie ludzi wolnych, równych i różnych. Wtedy dopiero kultura z przywileju 
elit zmieniłaby się w faktyczne prawo każdego człowieka do swobodnego 
kształtowania własnego życia. Tego chcemy i do tego dążymy.

PRZECIW CZEMU JESTEŚMY

Przeciw rządom biurokratów i ekonomistów w kulturze

Ekonomiści nie rozumieją specyfiki kultury jako dziedziny życia zbioro-

wego i ludzkiej aktywności. Wypowiadają się o niej tym samym językiem, 
co o uprawie ziemniaków czy produkcji sprzętu AGD. Kultura nie działa 
zgodnie z zasadami inwestycji i zysków. O wiele lepiej opisują ją takie po-
jęcia jak potlacz, karnawał, eksces, spotkanie, transgresja czy proces, któ-
rych ekonomiści nie znają i nie rozumieją (lub rozumieją w sposób nie-
przystający do kultury). W momencie, gdy menedżerowie i ekonomiści 
udowodnili swoją indolencję, wywołując kryzys w sektorze bankowym 
i finansowym, zabierają się za “reformowanie” i “usprawnianie” kolejnej 
dziedziny życia: kultury.

Przeciw komercjalizacji kultury

Stosowanie praw popytu i podaży oraz wprowadzanie rynkowych reguł 
działania w sferze kultury doprowadzi do spadku jej jakości. Dla funk-
cjonowania kultury lepszą maksymą niż ekonomiczna zasada kształtowa-
nia podaży przez popyt jest hasło Jenny Holzer „Protect Me from What 
I Want”. Dla rozwoju demokracji, równości i powszechnego dostępu 
wszystkich do kultury konieczne jest zapewnienie społeczeństwu mecha-
nizmów kształtowania kultury i partycypacji w kulturze, ale także w po-
lityce. Wolny rynek jest instancją, która taką partycypację ogranicza do 
grup ekonomicznie uprzywilejowanych. Nie możemy pozwolić, by pie-
niądz decydował o kształcie kultury i społeczeństwa.

Przeciw instrumentalizacji kultury

Próby wykorzystania kultury do realizacji doraźnych celów - takich jak 
promocja regionu lub miasta, polityczna agitacja, kształtowanie narodo-
wej tożsamości lub jakichkolwiek innych - oznaczają zawsze jej mniejsze 
lub większe niszczenie. Opowiadamy się za kulturą wolną od obowiązków 
i nakazów dotyczących tematyki, politycznego wydźwięku czy promowa-
nej ideologii. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy za kulturą obojętną na 
wartości, zamkniętą w estetycznej wieży z kości słoniowej i odwróconą 
plecami do społeczeństwa, w którym żyjemy. Wierzymy jednak, że opozy-
cja między „sztuką czystą” a „sztuką zaangażowaną” jest fałszywa, o czym 
doskonale przekonuje teoria sztuki Jacquesa Rancière’a. Sztuka może być 
najbardziej skuteczna i może wywierać największy wpływ na społeczeń-
stwo nie wtedy, gdy założy jej się ideologiczny kaganiec, ale gdy pozwoli 
jej się utrzymywać jak największą autonomię. Dlatego tak jak Guy Debord 
uważamy, że to nie poezja powinna służyć rewolucji, ale rewolucja poezji.

Przeciw likwidacji bądź osłabianiu sektora publicznego w kulturze

Kultura jest dobrem par excellence publicznym. Dlatego instytucje pu-
bliczne powinny dawać możliwość oraz gwarancję zarówno tworzenia 
kultury, jak i dostępu do niej. Sprawne funkcjonowanie instytucji publicz-
nych - działających zgodnie z logiką organizacji publicznych, a nie prywat-
nej własności polityków lub samorządowców - jest jednym z czynników 
koniecznych dla utrzymania autonomii kultury, a także nieodzownym ele-
mentem właściwej edukacji w dziedzinie kultury. Dlatego nie zgadzamy 
się z próbami przerzucenia na instytucje pozarządowe oraz prywatne od-
powiedzialności za tworzenie i upowszechnianie kultury w jakiejkolwiek 
jej dziedzinie.
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CO PROPONUJEMY

Likwidację centralnego, biurokratycznego modelu zarządzania kulturą 

i utworzenie społecznych rad do spraw kultury i sztuki

Rady (regionalne i/lub ogólnokrajowa) miałyby władze nad wszystkimi 
instytucjami zajmującymi się tworzeniem oraz rozpowszechnianiem kul-
tury (w tym nad szkołami artystycznymi); w radach obecni byliby przed-
stawiciele zarówno twórców, jak i odbiorców kultury (wybierani zgodnie 
z zasadami demokracji uczestniczącej, podobnie np. do sposobu działania 
tzw. budżetów partycypacyjnych), system wyłaniania rad miałby jednak 
charakter mieszany (politeo-demokratyczny czy też merytokratyczno-de-
mokratyczny) tak, aby twórcy kultury mieli większy wpływ na działanie 
rad niż wynikać by to mogło z ich zwykłej liczby. Dzięki radom kultu-
ra stałaby się faktycznie publiczna, a nie państwowa. Nie byłaby zabaw-
ką w rękach biurokratów i polityków, którzy wykorzystują ją do swoich 
partykularnych, prywatnych interesów (promocja, propaganda politycz-
na, agitacja wyborcza itd.). Urzędy administracji centralnej czy samorzą-
dowej miałyby jedynie funkcje wykonawcze, konsulatcyjne i administra-
cyjne. To rady byłyby ośrodkami demokratycznej władzy funkcjonującej 
w oparciu o czynniki merytoryczne, a nie interes poszczególnych grup po-
litycznych. Rady miałyby realne prerogatywy i kompetencje w zakresie po-
dejmowania decyzji i kontroli działań urzędników, czym różniłyby się od 
obecnych ciał opiniujących i doradczych, które często są jedynie listkami 
figowymi biurokratycznej kontroli.

Równouprawnienie pod względem prawnym różnych form własności inte-

lektualnej

Kultura funkcjonuje źle w reżimie zamkniętej własności prywatnej (copy-
right, patenty). Idee, pomysły i koncepcje twórcze powinny krążyć - być 
używane, modyfikowane i kombinowane - aby tworzyć nową wartość kul-
turalną. Niektóre dziedziny kultury współczesnej, jak na przykład muzy-
ka czy film, nie są już w stan3ie w pełni funkcjonować w obecnych ramach 
prawnych i pewne ich formy (np. technika found footage czy mash-up) 
nieustannie przekraczają granice legalności. Dlatego zamierzamy propa-
gować oraz stosować alternatywne i demokratyczne formy ochrony i re-
dystrybucji praw autorskich w oparciu o tzw. licencje otwarte. Domagamy 
się jednocześnie wprowadzenia do prawodawstwa zapisów o dozwolonym 
użytku związanym z nowymi, horyzontalnymi formami produkcji i dys-
trybucji kultury, których celem nie jest wypracowywanie zysku.

Zwiększenie finansowania ze środków publicznych działalności o charakte-

rze eksperymentalnym

To właśnie ta dziedzina jest kołem zamachowym kultury. Obecnie zbyt 
duże środki przeznaczane są na konserwację bądź upowszechnianie kul-
tury istniejącej (dziedzictwo narodowe: muzea, filharmonie, teatry z kla-
sycznym repertuarem), a niewystarczające na eksperymentowanie z no-
wymi treściami i formami artystycznego wyrazu. Zamiast poddawać 
eksperymentalne dziedziny życia prawom rynku, podejdźmy do nich jak 
do podstawowych nauk eksperymentalnych. One same nigdy nie przy-
niosą zysku, ale są niezbędne dla rozwoju technologicznego i społeczne-

go. Jako takie wymagają publicznego wsparcia. Powinny być one finanso-
wane przez redystrybucję dochodów z przemysłów kultury, które czerpią 
z dorobku dziedzin eksperymentalnych, a nie chcą za to płacić. Można 
na przykład wprowadzić opodatkowanie reklam i przeznaczyć tak pozy-
skane dochody na eksperymentalną sztukę czy twórczość literacką. Wy-
twórcy reklam bezwstydnie i dla zysku wykorzystują naszą kreatywność 
w sferze języka, symboli i form wizualnych. Niech w końcu zaczną za to 
płacić.

Rozwiązanie problemu bezpieczeństwa socjalnego (nie tylko) twórców 

kultury

Spora część twórców kultury (zarówno artystów, jak i organizatorów) żyje 
w warunkach prekariatu, bez ubezpieczenia społecznego czy jakiejkolwiek 
perspektywy na emeryturę. Nie oznacza to koniecznie egzystencji w nę-
dzy, wiąże się jednak z brakiem stabilności życiowej i niepewnością, co 
stanie się za rok lub dwa. Sytuacja ta dotyczy szczególnie tych dziedzin, 
w których twórcy kultury nie są zatrudniani na etaty (sztuki wizualne, lite-
ratura), a w zasadzie jedynym źródłem istotnych dochodów (czyli takich, 
które pozwalają na samodzielne wykupienie ubezpieczenia medycznego 
lub odkładanie pieniędzy w funduszu emerytalnym) jest dla nich sprzedaż 
owoców swojej pracy na wolnym rynku; ci twórcy, którzy nie mogą lub nie 
chcą tego robić, skazani są na życie w stanie ciągłego ryzyka. Rynek nigdy 
nie doprowadzi do takiej dystrybucji zasobów, żeby to zmienić. Działa on 
według zasady “Zwycięzca bierze wszystko”. W ten sposób doprowadza-
my do sytuacji, w której pracują wszyscy, a zarabiają nieliczni. Tymczasem 
dla skutecznego rozwoju procesów produkcji symbolicznej niezbędni są 
wszyscy uczestnicy sieci. Bez ogółu twórców i publiczności (czyli bez śro-
dowiska i sceny artystycznej), nie powstanie żaden “genialny” malarz ani 
krytyczny twórca video. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest wprowa-
dzenie bezwarunkowego, gwarantowanego wynagrodzenia dla wszystkich 
producentów kultury, co byłoby rozpoznaniem ich roli w tworzeniu zaso-
bów, a nie socjalną jałmużną. W dłuższej perspektywie czasu powinno to 
prowadzić do uregulowania kwestii prawnej gwarancji powszechnego wy-
nagrodzenia dla wszystkich członków społeczeństwa, opartego na redy-
strybucji dochodów z góry na dół drabiny dochodów.

Elementarną edukację w dziedzinie kultury aktualnej

Domagamy się wprowadzenia w edukacji szkolnej - od przedszkoli do 
końca szkoły średniej - nowego przedmiotu: wiedza o kulturze współcze-
snej. Jego program obejmowałby wiedzę z ostatnich 20 lat, ze szczególnym 
naciskiem na kulturę aktualną. Zajęcia miałyby charakter zarówno teore-
tyczny (wiedza z zakresu filozofii, historii czy socjologii sztuki i literatu-
ry jest niezwykle przydatna w odbiorze kultury), jak i praktyczny (kon-
certy, wystawy, przedstawienia, uczestnictwo w spotkaniach autorskich, 
debatach krytycznych). Taka edukacja miałaby na celu nie tyle “wkucie” 
kultury, co wypracowanie autonomicznych sposobów jej odbioru oraz 
niehierarchicznych, bezprzemocowych modeli rozmawiania o własnych 
poglądach i doświadczeniach. Byłaby de facto nauczaniem do tworzenia, 
krytycznej refleksji i życia w bezpośredniej demokracji.
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sza, Michał Latko, Mateusz Kula, łukasz Skąpski, Aleksander Sikora, Konrad Kubiak, Aleksandra Polisie-
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Fijałkowski, Krzysztof Garbaczewski, Aśka Grochulska, Aleksander Gowin, Jaś Kapela, Stefan Tatar, Dorota 

Nieznalska, Arkadiusz Ceglarski - Schulz, Magdalena Nawankiewicz, Ilona Ceglarska, Magda Grudzińska, 

Anna Sorbian, Aleksandra Koszyk, Magda Fertacz, Joanna Pawlik, Maja Herzog, Cezary Domarus, Katarzy-

na Marta Kwiatkowska, Justyna Marmucka, Marcin Cecko, Anna Malinowska, Kacper Kutrzeba, Arkadiusz 

Janicki, Barbara Klicka, Wiktor Sadłowski, Bogusława Hubisz-Sielska, krzysztof zarzecki, Damian Muszkiet, 

Grzegorz Cezary Skwarliński, Monika Kwaśniewska, Artur Stępień, Adam Mickiewicz, maciej kozłowski, 
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Zdybał, Aleksandra Górska, łukasz Kacperski, Katarzyna Borkowska, Zbigniew Ratyński, Agata Pietrasik, 

Przemysław Chodań, Justyna Dziesińska, Paweł Barański, Sławomir Królak, Mateusz Gracz, Adam Bolew-

ski, Sylwia Wodzińska, Andrzej Wojtasik, Magdalena Ujma, Anna Koc, Agata Krajewska, Paweł Kowzan, 

Krzysztof Panek, Monika Skwarcz, Adam Mickiewicz, Krzysztof łagutko, Agnieszka Kajrukszto, Martyna 

Ewa Wypych, łukasz Wróbel, Dariusz Sitek, Stefan Turnau, Marika Stawińska, Remigiusz Hanaj, Artur Wie-

czorek, Wojciech Wiercioch, Halszka Janiszewska, Tomasz Osiecki, Kamil Kuskowski, CSW Kronika, Ewa 

Wyskoczyl, Kama Sokolnicka, julia łuczywo, Agata Diduszko-Zyglewska, Piotr Szamowski, KEYMO, Hu-

bert Bilewicz, Edyta Jezierska, Małgorzata Ratajska-Grandin, krystian truth czaplicki, Karolina Mróz, Olga 

Szmidt, Festiwal Krakowskie Reminiscencje Teatralne, Ewa Jurek, Jarosław Denisiuk, Grzegorz Lechow-

ski, Szczym, Tomasz Gutkowski, Marika Kuźmicz, Iwona Młoźniak, Olga Szumowska, Patryk Tutka, Anna 

Wojczynska, Magda Kubecka

Jak się przyłączyć i wspólnie działać?

Namawiamy wszystkich i wszystkie, którzy/re zgadzają się z powyższymi dia-

gnozami i propozycjami, do poparcia naszego Manifestu oraz do włączenia 

się w samoorganizację w celu realizacji jego postulatów. Nie jesteśmy poli-

tykami, nie dążymy do przejęcia władzy i dlatego zależy nam nie na zdobyciu 

poparcia, ale na stymulowaniu partycypacji. Dlatego pozostajemy otwarci 

na dyskusję na temat konkretnego programu działania i gotowi do jego mo-

dyfikacji tak, aby uwzględnić interesy i dążenia tak dużej grupy, jak to tylko 

będzie możliwe bez rezygnacji z podstawowych założeń przyświecających 

powyższemu Manifestowi. 

Wyłącznie działanie zbiorowe przynieść może realne efekty.

Nasz adres kontaktowy: komitet@rewolucjakulturalna.pl

Manifest został opublikowany 15 października na stronie www.rewolucjakul-

turalna.pl i udostępniony na licencji CC Uznanie autorstwa 2.5 Polska 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pl/
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Sztuka jest laboratorium rzeczywistości. W tym rozproszonym laborato-
rium powstają nowe formy bycia i nowe formy wiedzy poszerzające gra-
nice rozumienia, odczuwania i wyobrażania rzeczywistości. Sztuka jest 
eksperymentalną praktyką pozwalającą na przekraczanie logiki zastane-
go status quo. Praktyka ta często świadomie zakłada błądzenie. Akt sztu-
ki, czyli

Akt twórczej pracy artysty/artystki, ma naturę paradoksu. Artyści i artystki 
są poddani obowiązującym w systemie rzeczywistości prawom i determi-
nizmem, a jednocześnie poprzez twórczy akt sztuki wykraczają poza gra-
nicę tego systemu, określając nowe kierunki jego rozwoju. Akt sztuki nie 
jest jednak cudem polegającym na zawieszeniu praw rzeczywistości - jego 
paradoksalny charakter jest w pełnej zgodzie ze współczesną epistemolo-
gią i stanem wiedzy, jakiej dostarczają nauki o złożoności. Akt sztuki jest 
czystym wydarzeniem - nieprzewidywalnym, zaskakującym i niepoddają-
cym się programowaniu - podobnie jak akty emergencji nowych aspektów 
rzeczywistości na skutek złożonych procesów zachodzących w jej systemie 
i podobnie jak te akty zrozumiałym, logicznym i wręcz koniecznym z per-
spektywy analizy ex post.

Sztuka to laboratorium niezwykle rzadkich zdarzeń, znajdujące się w ob-
rębie rzeczywistości, jednakże mające zdolność produkowania outlierów - 
podważających ją idei i perceptów, które oddziałują na nią w nielinearny, 
dynamiczny sposób. Akt sztuki jest wydarzeniem par excellence, otwiera 
nowy wektor rozwoju rzeczywistości i może wywołać kaskadę zmian pa-
rametrów porządku społecznego, politycznego i ekonomicznego.

Przy czym sztuka wpływa na rzeczywistość w sposób nieliniowy, nieprze-
widywalny, na zasadzie “rzadkich zdarzeń”, które nie mogą być zaplanowa-
ne i zaprojektowane z góry, lecz ich istnienie i rolę dostrzega się dopiero ex 
post, często z perspektywy czasu (podobnie do niektórych gałęzi matema-
tyki, które wydawały się na początku zupełnie pozbawione praktycznych 
zastosowań, a po kilkudziesięciu latach okazały się narzędziami koniecz-
nymi do opisu rzeczywistości przez fizykę). Sztuka może się zatem stać 
użyteczna z czasem, ale w formie i kontekście nieprzewidzianym z góry 
i niezdefiniowanym precyzyjnie przez jej autora/autorkę.

Należy rozdzielić tworzenie sztuki i jej odbiór. Uważamy, iż artyści i artyst-
ki nie muszą w momencie tworzenia myśleć o odbiorcy, o przyszłej recep-
cji ich sztuki, o istniejących kodach i językach artystycznej wypowiedzi. 
Oczywiście mogą później uczestniczyć w komunikacji tego, co stworzy-
li. Odbiór sztuki nie jest masowy, dokonuje się poprzez oddziaływanie na 
tzw. kluczowe węzły w sieci, czyli na kreatywne podmioty społeczne, i po-
woli się rozprzestrzenia.

Akt sztuki ma charakter osobowy, jest efektem twórczej pracy artystów 
i artystek. (Ci ostatni mogą reprezentować różne obszary działalności 
twórczej, również te nieutożsamiane zazwyczaj ze sztuką). Pracę twór-
czą artystów/artystek można także interpretować w kategoriach ekonomii 
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politycznej. Zgodnie z tymi kategoriami artyści/artystki - twórcy aktów 
sztuki, czyli nowej rzeczywistości - stają się przedmiotem zainteresowania 
systemu produkcji kapitalizmu kognitywnego jako potencjalni wytwór-
cy wartości dodatkowej w najczystszej postaci. Kapitalizm kognitywny to 
forma organizacji społeczno-ekonomicznej, w której hegemoniczną, klu-
czową rolę w kreowaniu wartości, a dalej akumulacji kapitału pełni praca 
twórcza - inwencja naukowa, techniczna, organizacyjna, kulturowa - bę-
dąca podstawą procesów produkcji kognitywnej. W jej wyniku powstają 
dobra niematerialne i materialne, które stają się przedmiotem rynkowego 
obrotu. Miejscem produkcji kognitywnej są sieci komunikacji społecznej.

Warunkiem zawłaszczenia potencjalnej wartości dodatkowej ukrytej 
w wydarzeniu aktu sztuki jest proces gramatyzacji. Polega on na uhisto-
rycznieniu wydarzenia aktu sztuki przez wprowadzenie go w struktury ję-
zyka i komunikacji społecznej, tak by mógł stać się przedmiotem procesu 
produkcji kognitywnej. (Ciekawym przykładem gramatyzacji jest rozsze-
rzanie kontroli przez kapitalizm kognitywny na inne obszary życia, np. 
ewolucja biologii w kierunku biologii molekularnej, opartej na gramaty-
ce kodu genetycznego. W rezultacie dla uczestników rynku biotechnolo-
gicznego głównym źródłem wartości nie jest dziś produkcja życia - zboża, 
kukurydzy czy bawełny, lecz patentowa kontrola dostępu do tekstu - kodu 
determinującego cechy gatunków). W wyniku gramatyzacji wydarzenie 
aktu sztuki zamienia się w surowiec przemysłu kognitywnego stosowany 
w reklamie, dizajnie, filmie, edukacji, propagandzie etc.

Proces gramatyzacji jest jednak, podobnie jak samo wydarzenie aktu sztu-
ki, nieprzewidywalny i nielinearny ze względu na złożoność rzeczywisto-
ści podporządkowaną logice niezwykle rzadkich zdarzeń. Gramatyzacja 
może służyć akumulacji kapitału w procesie zawłaszczenia wartości do-
datkowej będącej rezultatem pracy twórczej artysty/artystki. Gramatyza-
cja może mieć jednak także wymiar głęboko subwersywny, gdy w jej wy-
niku powstanie dyskurs krytyczny i nowe formy więzi społecznych oraz 
społecznej mobilizacji.

Tak jak fabryka była miejscem produkcji kapitalizmu przemysłowego 
i głównym miejscem umożliwiającym dzięki koncentracji ciał mobilizację 
i opór wobec tego kapitalizmu, tak dziś sieci komunikacji społecznej są za-
równo miejscem produkcji, jak i mobilizacji oraz oporu.

Są różni agenci gramatyzacji niezwykle rzadkich zdarzeń. Jednym z nich 
jest tzw. dyskurs artystyczny. Jednakże sztuki nie da się sprowadzić do dys-
kursu czy też instytucji gdyż bez przerwy się im ona bowiem wymyka. 
Sztuka to obszar in flux, stale tworzący się i zmieniający. Musimy pamię-
tać, iż pole sztuki jest pełne “związanych” energii, pełne propozycji świa-
domie (cynicznie) lub nieświadomie (naiwnie) replikujących istniejące 
w tym polu i sprawdzone instytucjonalne, i dyskursywne rozwiązania. In-
teresuje nas sztuka mająca coś z ducha awangardy wciąż przekraczającej 
swoje uwikłanie nie tylko w “związaną” rzeczywistość, ale również w swo-
je dotychczasowe gramatyzacje, dotychczasowe formy i idee artystyczne 

oraz dominujące modele ich instytucjonalnej cyrkulacji. Ten wymiar sta-
je się szczególnie ważny w kontekście obecnej nadprodukcji w polu sztuki, 
w obliczu dominacji rynku wyznaczającego neokonserwatywny, oparty na 
malarstwie zwrot w sztuce polskiej.

Sztuka jest laboratorium rzeczywistości. Powstają w nim nowe formy by-
cia i nowe formy wiedzy. Powstają zgodnie z logiką procesu twórczego, 
a więc nie poddając się deterministycznemu planowaniu, programowa-
niu i innym próbom podporządkowania z góry określonym strategiom 
w imię postulatów sztuki zaangażowanej. Wszelkie takie próby prowadzą 
do przekształcenia laboratorium w fabrykę, miejsce przywłaszczenia war-
tości dodatkowej będącej rezultatem pracy twórczej artysty i artystki. Nie-
ważne, czy przewłaszczenia tego dokonuje kapitał czy siła polityczna sta-
wiająca sobie rewolucyjne cele.

W fabryce sztuka przestaje być sztuką, artysta/artystka przestaje być ar-
tystą/artystką. Stając się częścią zdeterminowanego a priori systemu pro-
dukcji dyskursu ekonomicznego lub politycznego, traci swój twórczy 
potencjał, zamiast tworzyć nowe poprzez moc czystych wydarzeń uczest-
niczy w utrwalaniu status quo systemu. Dlatego sztuka uprawia ze status 
quo rzeczywistości dynamiczną minority game, w której wygrywa, jeże-
li jest w mniejszości, jeżeli uda się jej permanentnie wykraczać poza to, 
o czym myśli i co robi spetryfikowana większość. Sztuka jest zmuszona do 
ciągłego ponawiania tej gry, pamiętając o tym, iż każda reguła wygrywają-
ca z czasem musi się zmienić w przegrywającą. Sztuka tylko wtedy może 
mieć realny wpływ na rzeczywistość, jeśli ma całkowitą autonomię rozu-
mianą jako możliwość stawiania celów samej sobie. Artyści/artystki sami 
wybierają swój temat, problem, obszar poszukiwań, często tworząc idee, 
które nie zaistniały wcześniej w rzeczywistości.

Oto więc stajemy przed głównym paradoksem kapitalizmu kognitywne-
go. Niestety perwersyjnym warunkiem jego istnienia jest tworzenie nowe-
go poprzez wydarzenia aktów sztuki, co gwarantuje jedynie autonomia sztu-
ki. Jednocześnie jednak warunkiem zawłaszczenia wartości dodatkowej jest 
włączenie sztuki i artystów do systemu produkcji kognitywnej, co prowadzić 
musi do pozbawienia sztuki autonomii. Na mocy jednak samej istoty wyda-
rzenia, system jest o krok za sztuką. Sztuka zachowa tak długo swą przewa-
gę nad systemem, jak długo artyści/artystki zachowają autonomię. Źródłem 
przewagi sztuki nad systemem jest jej autonomia, źródłem autonomii sztu-
ki jest autonomia artystek i artystów. Jej zachowanie to podstawowe zadanie 
nooawangardy - awangardy epoki kapitalizmu kognitywnego.

Agnieszka Kurant, Oskar Dawicki, łukasz Ronduda, Janek Simon, Edwin Bendyk
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Niezwykle rzadkie zdarzenia ujawniły się la-
tem tego roku w CSW Zamek Ujazdowski w 
Warszawie. Wystawa gęsta od wiedzy była 
efektem wspólnej pracy kolektywu złożonego 
z artystów, architektów, kuratorów i naukowca 
– psychologa, prof. Andrzeja Nowaka. Jego wy-
powiedź na temat tamtej wystawy, jest pasjo-
nującym wykładem, który z przyjemnością czy-
telnikom nn6t przedstawiamy.

Niezwykle rzadkie zdarzenia, Janek Simon, Aleksandra Wasilkowska, fragment wystawy, 2009, 
fot. Maciek Landsberg
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„Układ złożony“ to zbiór nawzajem na siebie oddziałujących elementów, 
które zmieniają się w czasie. Zmiana każdego z nich wpływa na zmianę 
innych elementów. Właściwie wszystko co ciekawe wokół nas to są ukła-
dy złożone; mózg – w mózgu jest tak, że każdy neuron „strzela“ dlatego, 
że powstaje pobudzenie / hamowanie od innych neuronów. Na poziomie 
myśli – elementy myśli się pojawiają, bo na zasadzie skojarzeń są prowo-
kowane przez inne myśli, plus percepcja też powoduje powstanie innych 
myśli. Na poziomie dwojga ludzi – to, co dzieje się w jednej osobie częścio-
wo zależy od tego co się w niej dzieje, a częściowo od drugiej osoby. Grupa 
społeczna jest także układem złożonym. Każdy człowiek zmienia się – to 
co myśli, czuje i robi zależy od tego co robią inni dookoła niego. Na wyż-
szym poziomie społeczeństwo też składa się z nawzajem na siebie oddzia-
łujących grup.

W takich układach złożonych dzieją się niesłychanie ciekawe zjawiska, 
które nauka z fascynacją od pewnego czasu odkrywa. Jednym z najciekaw-
szych zjawisk pojawiających się w układach złożonych jest emergencja. 
Znaczy to tyle, że kiedy okazuje się, że oddziaływanie między elementa-
mi jest nieliniowe, to z bardzo prostych elementów mogą powstać niezwy-
kle złożone układy, które mają bardzo skomplikowane, nieoczywiste wła-
ściwości. Emergencja polega na tym, że z  prostych elementów wyłaniają 
się bardzo złożone elementy i zasady funkcjonowania. To bardzo cieka-
we, bo zupełnie zmienia naszą perspektywę patrzenia na złożoność – te-
raz rozumiemy, że jest ona drugą stroną medalu prostoty, a nie jej przeci-
wieństwem. Perspektywa złożoności pozwala nam zrozumieć wspólnotę 
między różnymi zjawiskami często bardzo od siebie odległymi. W naszych 
pracach badawczych używamy niezwykle podobnych modeli do modelo-
wania wpływu społecznego, jak i do przedstawienia tego w jaki sposób po-
szczególne myśli o sobie łączą się w spójny obraz siebie.

Jednym z najciekawszych zjawisk w układach złożonych jest ich organi-
zacja. Jesteśmy przyzwyczajeni w tradycyjnym myśleniu, że w gruncie 
rzeczy żeby w układzie zaprowadził się porządek, to musi być wprowa-
dzony z zewnątrz, że układ sam z siebie jest w stanie produkować tyl-
ko rozpad i entropię. Tymczasem okazuje się, że w układach złożonych 
bardzo często bardzo proste zasady oddziaływania między elementami 
powodują powstanie bardzo regularnych, uporządkowanych wzorów na 
poziomie całości – czy to wzorów przestrzennych, czy też wzorów zmian 
w czasie. Ta samoorganizacją w pewnym sensie jest jak orkiestra bez dy-
rygenta - gra nie dlatego, że wszyscy na dyrygenta patrzą, ale dlatego, 
że każdy z elementów podchwytuje dźwięki pochodzące od innych ele-
mentów.

W myśleniu o obszarze złożoności, jedną z najciekawszych rzeczy, któ-
re się ostatnio pojawiły jest zrozumienie roli niezwykle rzadkich zdarzeń. 
Otóż tradycyjna nauka oparta jest na statystyce – najważniejsze jest to, co 
najczęstsze, typowe, średnie. Jeżeli coś jest za duże albo za małe jest przez 
naukę po prostu odrzucane, ignorowane. Tymczasem jeżeli się przyjrzy-
my, to w życiu prawie wszystko co ważne i ciekawe jest efektem niezwykle 

rzadkiego zdarzenia, niezwykłego zbiegu okoliczności, czegoś niepowta-
rzalnego co zdarzyło się raz. Tak poznajemy swoich partnerów życiowych, 
w taki sposób często decydują się losy społeczeństw, wygrane wojny, etc.
Wielu badaczy zaczęło zauważać tę ważność rzeczy wyjątkowych. Pi-
sze o tym Naasim Taleb w książce Czarny łabędź (wyd. polskie Salwator, 
2009). Malcolm Gladwell w Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu (wyd. 
polskie Znak, 2009) też pokazuje ważność tych osób i działań, które wy-
chodzą poza to co jest zwykłe i typowe.

Nowością jest to, że zaczynamy rozumieć, w jakich mechanizmach się te 
rzadkie zdarzenia tworzą i co sprawia, że coś co jest niezwykle rzadkie 
i niepowtarzalne, często na początku bardzo słabe i ulotne, w sumie ma 
niesłychanie wielkie konsekwencje.

Przykład: pewnie największym osiągnięciem polskiej nauki, o którym mó-
wiliśmy na wystawie, jest powstanie analizy funkcjonalnej. Paru genial-
nych matematyków, między innymi Stefan Banach, Stanisław Ulam, Al-
fred Tarski i artysta Leon Chwistek spotykali się we Lwowie i ta unikalna 
szansa spotkania się tych ludzi stworzyła zjawisko znacznie potężniejsze 
niż setki milionów złotych wydanych na program węzłowych instytutów 
badawczych.

Dla nauki ta koncentracja na rzadkich zdarzeniach jest czymś nowym, 
bardzo zmieniającym jej paradygmat – nauka zaczyna dopiero to rozu-
mieć i dopasowywać się do tego. A sztuka właściwie jest zorganizowana 
wokół rzadkich zdarzeń – ciekawe, że właśnie tam można szukać wiedzy 
o rzadkich zdarzeniach, ich kultury, mówienia o tych zjawiskach i rozu-
mienia ich.

W sztuce liczy się wybitny artysta, wybitne dzieło. Coś co jest przeciętne, 
nie jest sztuką, tylko rzemiosłem. Jest też tak, że sztuka próbuje często two-
rzyć niezwykle rzadkie zdarzenia, coś co w naturalny sposób samo z sie-
bie by nie powstało. W sztuce fascynacja rzadkimi zdarzeniami jest w pew-
nym sensie immanentna, jest w ogóle istotą tego co się dzieje.

Jeżeli zaś spojrzymy na nauki, zwłaszcza np. nauki społeczne, bo to jest 
najciekawszy obszar tego co się dzieje z ludźmi, to jest tak, że w tych na-
ukach widzimy na przykład, że w sieciach społecznych największe zna-
czenie mają tak zwane superwęzły. Jeżeli zobaczymy kto ma ile znajo-
mych, na ile osób jest w stanie wpłynąć, to okazuje się, że nie ma tutaj 
wartości średniej, wokół której wszyscy oscylują, tylko w pewnym sen-
sie jest to rozkład niezwykle skośny; jest to tzw. rozkład pareto, w któ-
rym jest pewna niewielka grupa osób mająca ogromną ilość kontaktów, 
bardzo duże wpływy , oraz tak zwany długi ogon, czyli po prostu bardzo 
dużo osób z którymi mają mało kontaktów. Jeżeli zobaczymy np. rozkład 
bogactwa na świecie to wygląda bardzo podobnie. Otóż nagle w nauce wi-
dzimy, że obraz normalny jest błędny, że tak naprawdę światem rządzi ka-
tastrofa, krach giełdowy, wynalazek. To są te rzeczy, które się niezwykle 
rzadko zdarzają i które radykalnie wszystko zmieniają. W pewnym sensie 
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tę tradycyjną wizję nauki trzeba uzupełnić o nasze rozumienie roli rzad-
kich zdarzeń. No i wydaje się, że tutaj też można jakby szukać w tym ob-
szarze wspólnie z artystami. To co mnie zafascynowało w pracy nad wy-
stawą Niezwykle rzadkie zdarzenia, to właśnie, że udało się znaleźć taki 
obszar wspólny dla nauki i sztuki, i co więcej, że to był taki obszar, gdzie 
wyraźnie każda ze stron dialogu uczyła się od innej strony. W taki sposób, 
że ja bardzo wyraźnie wykraczałem w moim rozumieniu rzadkich zda-
rzeń poza to co wiedziałem w kontakcie z artystami. Ale też miałem wra-
żenie, że dla artystów te rzadkie zdarzenia są problemem powszednim. 
I z tego dialogu, który początkowo nie miał na celu zorganizowania wy-
stawy, tylko wynikał z ciekawości, z chęci porozmawiania z kimś, kto ma 
inne spojrzenie na obszar dla mnie fascynujący, właśnie z tego dialogu 
powstała ta wystawa.

Jedna z prac Agnieszki Kurant pokazuje w niezwykle ciekawy sposób ogra-
niczenia obecnego paradygmatu nauki. Przez 30 lat obserwacji, szukania 
przez wiele radioteleskopów sygnałów pozaziemskiej cywilizacji, raz tylko 
odebrano sygnał posiadający cechy inteligentnego przekazu, tak że nauko-
wiec odbierający ten sygnał napisał na marginesie „Wow!“. Z punktu wi-
dzenia nauki to, co się nigdy więcej nie powtórzyło nie ma wartości obser-
wacji naukowych, bo jest niepowtórzone. Nauka wymaga powtarzalności. 
Z drugiej strony być może to jest najważniejsza rzecz jaka się Ziemi przez 
te 30 lat zdarzyła – być może to jest ten ewidentny sygnał, że nie jesteśmy 
sami. Ta praca prowokuje do zastanowienia się z jednej strony nad war-
tością paradygmatu nauki, która eliminuje szumy, przypadkowości, znie-
kształcenia, ale z drugiej strony, że być może też nam obcina najciekawsze 
rzeczy, bo być może to co jest najciekawsze i najbardziej warte poznania to 
jest właśnie coś, co jest niepowtarzalne, coś co się nigdy nie powtórzy.
W tej wystawie fascynujące było dla mnie to, że przestrzeń tej wystawy 
była tworzona przez samą wystawę. Tworzona w takim oddalonym pro-
cesie samoorganizacji. Konstrukcje z ytongów powstały w wyniku stymu-
lacji komputerowych algorytmu wymyślonego i wprowadzonego przez 
architektkę Olę Wasilkowską. Zasada jest bardzo prosta – eksponaty przy-
ciągają i zagęszczają przestrzeń. Natomiast ludzie w tej przestrzeni robią 
dziury, rozpychają ją. Czyli mamy tutaj do czynienia z dwoma przeciw-
nymi siłami – siłą ściągającą i siłą rozpychającą. Otóż wszystkie zjawi-
ska chaotyczne, które my znamy, polegają właśnie na wspólnym działaniu 
siły ściskającej i rozpychającej. To powoduje powstanie bardzo nieregu-
larnych kształtów, które definiują tę wystawę. W pewnym sensie wystawa 
pokazuje samą siebie, a jeszcze bardziej ludzką uwagę, która jest genero-
wana przez unikalne rozmieszczenie eksponatów. Z punktu widzenia na-
uki można powiedzieć, że eksponaty działają jak atraktory – nie tylko za-
gęszczają przestrzeń, a również ją zakrzywiają. Czyli także poszczególne 
cegiełki są nie tylko zagęszczone, ale również obrócone w obecności sil-
nych pól przyciągających.

Bardzo ciekawa w obszarze sztuki chaosu była praca Janka Simona, po-
kazująca dwa buty wiszące na jednym sznurku, kręcące się na wentylato-
rze. W sensie matematycznym jest to zasada podwójnego wahadła – jest 

Niezwykle rzadkie zdarzenia, Agnieszka Kurant, fragment wystawy, 2009, fot. Maciek 
Landsberg

Niezwykle rzadkie zdarzenia, Janek Simon, fragment wystawy, 2009, fot. Maciek Landsberg
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to system, który przy odpowiedniej prędkości obrotu ma właściwości 
systemu chaotycznego. Czyli każda konfiguracja tych obiektów jest uni-
kalna – w tej samej formie się nigdy nie powtórzą. Pokazuje to wyjątko-
wość każdej chwili, ruchu który wygląda na trochę nieuporządkowany, 
ale dość monotonny. To ciekawe, że ten chaos jest generowany równo-
miernym ruchem generatora. Czyli w oparciu o proces, który jest do-
kładnie regularny i nudny generuje się nagle coś unikalnego, niezwykle 
złożonego i niepowtarzalnego. Niezwykle rzadkie zdarzenia zostały też 
pokazane na tej wystawie w inny sposób przez Agnieszkę Kurant w po-
staci lewitującego ytonga. Jedno z praw symulacji komputerowych kon-
strukcji zastosowanych przez Olę jest takie, że jeżeli cegła jest niepod-
parta przez inną cegłę to znika. Czyli każda cegła musi się opierać na 
innej cegle – nie ma pojedynczych, wiszących w przestrzeni cegieł. Na-
tomiast jedna z tych 7000 cegieł się temu opiera – jeden z ytongów lewi-
tuje. Utrzymywany jest tajemniczymi siłami, nie poddaje się tej ogólnej 
regule, która wyznacza nam całą przestrzeń wystawy. To też jest pokaza-
nie idei rzadkiego zdarzenia, czyli czegoś co wymyka się ogólnej regule 
organizującej całość. Obiektem, który należy do podobnej klasy jest le-
witująca wiewiórka. Wiewiórka zatrzymana w skoku. Wydaje się, że na 
skutek magicznych sił została zamrożona w skoku. Niezwykłość tego po-
lega na tym, że wśród wielości martwych obiektów (martwe, szare ce-
gły; mechaniczne, chaotyczne dźwięki; konstrukcje drewniane, szkie-
letowe) nagle pojawia się żywy obiekt  - wiewiórka. To jest niezwykle 
rzadkie zdarzenie, że w tej całej martwocie przestrzeni wystawy mamy 
nagle wiewiórkę i to dynamicznie uchwyconą w skoku. Innym bardzo 
ciekawym aspektem tej wiewiórki jest to, że to co się z nią dzieje pokazu-
je względność czasu. Jest tak, że skok wiewiórki trwa w mgnieniu oka – 
coś śmignęło i wiewiórka, która była na jednej gałęzi jest na innej gałęzi. 
Z punktu widzenia wiewiórki taki skok to jest szybowanie, to jest mo-
ment, w którym ona w pewnym sensie istnieje dla siebie, w tym skoku. 
Czyli dla nas ta wiewiórka jest pokazana nie z naszej perspektywy, tylko 
z perspektywy wiewiórki. To jest pokazanie relatywności czasu. Wresz-
cie, nie wiem czy Agnieszka to zamierzyła, ale tam widać jeszcze jeden 
taki paradoks – mianowicie, że najbardziej żywy obiekt z całej wystawy 
jest najbardziej martwy. Ta wypchana wiewiórka to jedyny obiekt, któ-
ry kiedyś żył, a jest obecnie martwy. Czyli ta wiewiórka będąc symbolem 
życia i czegoś co wnosi życie na tę wystawę, jednocześnie jest jakby naj-
bardziej martwym elementem, jest jedynym elementem na tej wystawie, 
który naprawdę umarł.

Bardzo ciekawe są też prace Janka Simona pokazujące chaotyczną de-
formację struktury domu. Zbudowane z listewek, każde kolejne są coraz 
większą deformacją domku wyjściowego. To działanie w oparciu o mate-
matykę, o algorytm wzięty z pola teorii katastrof. Zastosowanie tego typu 
algorytmów do obliczania architektury, struktur obiektów powoduje wła-
śnie powstanie silnych zniekształceń.

[wypowiedź nagrana we wrześniu 2009 r., transkrypcja dzięki łukaszowi Rondudzie]

Andrzej Nowak – psycholog, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyż-

szej Psychologii Społecznej, Florida University. Jest autorem i współautorem 

wielu publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach psychologicznych, 

a także prac z zakresu fizyki. Od roku 1992 jest kierownikiem Ośrodka Bada-

nia Układów Złożonych w instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu 

Warszawskiego. Dyrektor instytutu Społecznej Psychologii internetu i Komu-

nikacji w SWPS i kierownik Katedry Badań Układów Złożonych przy SPiK-u. 

Specjalizuje się w łączeniu informatyki i nauk społecznych. Ekspert w dziedzi-

nie komputerowego modelowania procesów psychicznych i społecznych. Po-

siada bogate doświadczenie dydaktyczne zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Wystawa Niezwykle Rzadkie Zdarzenia i towarzyszący jej Manifest Nooawan-

gardy powstały w wyniku seminarium jakie prowadził z grupą młodych arty-

stów i architektów. Wystawa, stworzona przez kolektyw: Agnieszka Kurant, 

Aleksandra Wasilkowska, Janek Simon, Oskar Dawicki, Edwin Bendyk, łukasz 

Gorczyca, prezentowana była w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie 10.08 – 

20.09.09 / www.csw.art.pl

Niezwykle rzadkie zdarzenia, Agnieszka Kurant, fragment wystawy, 2009, fot. Maciek Landsberg
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O progresywnym dizajnie, demotycznych wła-
ściwościach przedmiotów i i szukaniu nowych 
dróg w nowej nauce, z Davidem Crowleyem, ku-
ratorem, wykładowcą historii dizajnu w Royal 
College of Art i znawcą polskiej sztuki, rozma-
wia Agata Pyzik.

utopie 
deMoty
czne 

Daniela Brahm, Your City, dzięki uprzejmości artystki oraz Mirko Mayer Gallery, Cologne, praca 
prezentowana na Wystawa w budowie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
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Przyjechałeś do Warszawy z wykładem w ramach festiwalu dizajnu Warsza-

wa w budowie, gdzie jednym z możliwych tropów jest odświeżenie pewnych 

pomysłów dizajnersko-architektonicznych Warszawy. W takich przypadkach 

zawsze jest ryzyko nostalgii. A co oznacza dla ciebie postępowy dizajn?

To ogromne pytanie. Myślę, że istnieje duże napięcie pomiędzy etapem kon-
cepcyjnym w pracy nad dizajnem i rolą, jaką nadaje mu rynek. Dizajn jako 
praktyka jest czymś w rodzaju obiektu modernistycznego, który możemy 
sobie wyobrazić jako służący pewnemu społecznemu celowi. Możemy kry-
tykować jego funkcję, jednak to ona tkwi u jego korzeni, a jest nią produko-
wanie rzeczy, które przyczyniłyby się do poprawy jakości życia. Nadal w ten 
sposób myśli się o dizajnie, chociaż design wszedł w sferę komercyjną. Na-
cisk kładzie się na produkowanie uwodzących wyrobów, które sprawią, że 
ludzie sięgną do kieszeni i je kupią. Komercjalizacja dizajnu banalizuje go, 
obiekty mają już wyłącznie pobudzać ludzkie fantazje, igrać z naszym ego. 
Wydaje mi się więc, że jeśli dizajn ma być jakkolwiek progresywny, musi 
odnaleźć swoją społeczną rolę, która przekraczałaby rynek.

Mam wrażenie, że w tej chwili mamy dwie skrajności: rzeczy wystawiane 

jako „design art” w galeriach, piękne i horrendalnie drogie, snobistyczne 

i nieprzystępne, jak te pokazywane ostatnio na wystawie Telling Tales w Vic-

toria & Albert Museum w Londynie, oraz masową produkcję, jak IKEA i jej 

podobne.

Nie mam czasu zajmować się „design art”, wydaje mi się całkowicie zbęd-
ny. W Londynie jest mnóstwo dizajnerów, którzy wystawiają swoje prace, 
w krótkich seriach. Są reprezentowani przez galerie, ponieważ w ten spo-
sób chcą podnieść swój status jako artystów, a także podnieść wartość swo-
ich obiektów. Telling Tales zawierała mnóstwo takich dzieł, m.in. holen-
derskich dizajnerów i z koncepcyjnego punktu widzenia była interesująca. 
Jednak tak naprawdę chodziło w tej wystawie o podniesienie rynkowej 
wartości zgromadzonych tam obiektów. Tym, co naprawdę odróżnia di-
zajn od sztuki, jest, jak to określam, właściwość „demotyczna”. Nie „demo-
kratyczna”, ale „demotyczna”, przez co mam na myśli zdolność obiektów do 
przemawiania do ludzi, opowiadania o ich własnym życiu i zarazem stawa-
nia się ich materialnym światem. Jeśli dizajn podda swoje demotyczne wła-
ściwości i wejdzie do galerii, jego zdolności wejścia w nasz świat się skur-
czą i przestanie być istotny.
Ale demotyczny nie oznacza też „produkowany masowo” – możesz mieć 
demotyczny obiekt, który występuje w pojedynczym egzemplarzu. To in-
tencja wykonania obiektu sprawia, że jest on demotyczny. Podam ci przy-
kłady rzadkiego, trudnego dizajnu, który nadal ma właściwości, o których 
wspomniałem. Wielu artystów, z którymi współpracuję, nie myśli o przed-
miocie, jako o obiekcie który będzie można wystawić w galerii, ale myśli 
o nim w kontekście nowej nauki. Jak będzie wyglądał pejzaż nauki w przy-
szłości, jak już wygląda? Wchodzi w to więc refleksja nad nanoinżynierią 
czy DNA. Wszystkie te rzeczy mogą zostać utowarowione, ale mogą też 
współkształtować nasz świat materialny. Tak wiec dizajnerzy mogą pro-
dukować całkiem prowokacyjne obiekty, skłaniające nas do przemyślenia, 
czym jest nowa nauka. Co nie oznacza, że produkują w ten sposób „sztukę 
dizajnu”, choć wciąż może ona pojawić się w galerii.

Na przykład Daniel Robey próbuje stworzyć coś prowokacyjnego wokół 
genetyki, myśli o nim w tym kontekście. To właśnie jest dizajn demotycz-
ny. Daniel pochodzi z architektoniczno-multimedialnego milieu i intere-
suje go interaktywność – ale w prawdziwym sensie tego słowa. Stało się 
ono modnym określeniem bez znaczenia, a chodzi o wywołanie jakiejś re-
akcji u użytkownika. Gdyby ludzie mogli za pomocą przedmiotów zmie-
niać świat, w którym się znajdują, oznaczałoby to generalne przewarto-
ściowanie idei interaktywności.

Czyli szansą dizajnu jest sięganie do innych dziedzin, o których w jego kon-

tekście nawet byśmy nie pomyśleli?

Nie do końca się zgadzam. To nie tyle dizajner, czy jego praktyka musi się 
w tym procesie zmienić, problemem są ludzie, którzy zajmują się dostar-
czaniem nam obiektów w codziennym życiu, którzy widzą je od razu jako 
towar. Trzeba więc wymyślić metastruktury, które pozwolą dizajnowi roz-
wijać się poza rynkiem. To jest wielkim wyzwaniem, ale zaczyna się już 
dziać. Istnieją praktyki w rodzaju „dizajnu krytycznego”, albo „parakry-
tycznego”, który nie stara się dodać do świata jeszcze więcej produktów, ale 
chce dodać komentarz do tych już istniejących.

Tymczasem kraje postkomunistyczne wciąż przepracowują dziedzictwo cza-

sów komunizmu. Muzeum Sztuki Nowoczesnej na wystawie poświęconej 

Warszawie prezentuje m.in. sekcję historyczną w Domu Meblowym Emilia. 

Wcześniej w MSN można było zobaczyć wystawę prac Aliny Szapocznikow, 

na której młodsze artystki, jak Paulina Ołowska, ustosunkowywały się do 

tego dziedzictwa.

Tak. Jednak czy najbardziej interesujące nie jest to, że ludzie, którzy się 
najbardziej interesują kulturą materialną PRL-u, są zbyt młodzi, żeby móc 
doświadczyć go na własnej skórze? Nie mówimy więc o bezpośredniej no-
stalgii za krajem czy kulturą, która została utracona, a to jest klasyczna de-
finicja nostalgii. Np. Paulina Ołowska – dlaczego starała się o przywróce-
nie neonu Siatkarka na Placu Konstytucji w Warszawie? Nie można tego 
wyjaśnić odwołując się do wspomnień z dzieciństwa. To, co jest naprawdę 
interesujące, to fakt, że ci artyści i dizajnerzy są zainteresowani nie tyle es-
tetycznymi właściwościami PRL-u, co pewnym zestawem wartości z nim 
kojarzonych. Jeśli weźmiesz np. reklamy tego czasu, logosferę Warszawy, 
plakaty i bilbordy, decyzja o odnowieniu Siatkarki musi być widziana rów-
nież w tym kontekście. Być może PRL jest rodzajem źródła krytyki tego, 
co dzieje się dzisiaj.

Jeśli dizajn ma być  →
progresywny, musi mieć rolę 
społeczną.
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Paulina Ołowska urodziła się w 1976 r., wiec pamięta PRL głównie z dzieciń-

stwa, a to szczególny rodzaj pamięci.

Tak, ale to nie unieważnia tego projektu. Zresztą najciekawsze w tym 
wszystkim jest to, że artyści czynią poszukiwania w kierunku dawnych, 
ważnych postaci pracujących w PRL. To zdarzyło się np. Oskarowi Hanse-
nowi. Jego twórczość może nie jest wizualnie porywająca, ale od strony fi-
lozoficznej jest to bardzo inspirujące. Zastanawiał się nad tym, o czym już 
wspominaliśmy, czyli: jak zbudować naprawdę interaktywny świat, który 
sami możemy kształtować. To zasada tzw. „formy otwartej” z 1957 roku. 
Moglibyśmy stworzyć całą listę równie inspirujących twórców i teorety-
ków z tego okresu, jak Jerzy Sołtan. Mamy mitologię wokół polskiej szko-
ły plakatu, ale opakowaną w dość generalizujący schemat. Jednak jeśli za-
czynasz się w to zagłębiać, to zadajesz sobie pytanie dlaczego Jan Lenica 
był zainteresowany efektem obcości, o którym wyczytał u Bertolda Brech-
ta? Jestem historykiem i doszukiwanie się takich rzeczy mnie interesuje, 
ale zaciekawia mnie, że podobnym działaniom chcą się oddawać młodzi 
artyści i kuratorzy.

Jedną z tez wydanej niedawno książki Luizy Nader Konceptualizm w PRL 

jest to, że trauma lat komunizmu, która wpływa na specyfikę polskiej sztuki 

i która musi być przepracowana, czego efekty widać od jakiegoś czasu.

Zdecydowanie, trauma ma wiele wspólnego z brakiem wolności i przemo-
cą ze strony państwa, czy biedą, ale dziwność czy wręcz wynaturzenie tego 
systemu polegało na tym, że istniały wówczas pewne formy brutalności, 
ale też całkiem liberalizujące elementy polskiej kultury. Ciekawe byłoby 
chyba raczej zrozumienie relacji pomiędzy tymi dwoma aspektami, a nie 
prezentacja PRLu jako jednoznacznie wiktymizującego.

Na początku swojego eseju w katalogu do wystawy Cold-war Modern zacy-

towałeś Helenę Syrkus, architektkę, współautorkę wraz z mężem, m.in. słyn-

nych kolonii mieszkaniowych WSM Rakowiec w Warszawie, która po wojnie 

głosiła na kongresie CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne), 

iż to zachodnia architektura jest unifikująca, a ta w krajach socjalistycznych 

- zróżnicowana, podczas gdy zwykliśmy myśleć, że było odwrotnie. Co two-

im zdaniem byłoby cenne do zachowania w designie czasów realnego socja-

lizmu, w sensie zarówno zachowania materialnego jak i pewnych wartości?

Położyłbym bardzo wyraźną granicę pomiędzy architekturą realnego 
socjalizmu, jaką znajdziesz w Warszawie, a architekturą socjalistyczną 
w Londynie.

Na przykład tę projektowaną przez Bertholda Lubetkina?

Tak. Lubetkin, który był architektem o marksistowskich przekonaniach, 
to dobry przykład. Jeśli popatrzysz na budynki, które projektował po woj-
nie, były one bardzo luksusowe. Trudno je porównywać do architektury 
np. Pragi, ponieważ materiały budowlane po tej stronie Żelaznej Kurtyny 
znacznie bardziej limitowane. Jednak w sensie przestrzeni architektonicz-
nej już możemy je porównać i jest to bardzo dobra architektura. Nie ma 
pomiędzy nimi jakiejś fundamentalnej różnicy. Myślę, że wręcz ważniej-
sze jest pamiętać o socjalistycznych impulsach w architekturze zachodniej. 

Głównym sprawcą wielkich wieżowców w Wielkiej Brytanii u szczytu ich 
rozwoju była… Partia Torysów, która w 1955 r. optowała za rozprzestrze-
nianiem się budownictwa wieżowców i już choćby z tego powodu archi-
tektura jest wyrazem politycznego. Nie muszę mówić, że Pałac Kultury jest 
budynkiem marksistowskim, to nie miałoby większego sensu. Jest to bu-
dynek udrapowany w polityczne symbole, ale w sensie przestrzennym od-
wołuje się on raczej do architektury drapaczy chmur z Nowego Jorku czy 
Chicago.
Starałbym się więc naświetlać te elementy i rozpatrywać osobno pewne re-
lacje polityki i kultury. Na poziomie na przykład gospodarki tutejszy prze-
mysł budowlany różni się od zachodniego – nie chciałbym być architek-
tem pracującym tu w latach 60. na usługach rządu – ale nie zgodziłbym się, 
że budynki wyrażają jakąś ideologię w dosłownym sensie.
Nie jestem też za zachowywaniem budynków za wszelką cenę. Ciekawa 
była historia SuperSamu – np. w Anglii mamy teraz ogromną dyskusję na 
temat prezerwacjonizmu, jest to lansowane przez prawicę i może skutecz-
nie zahamować rozwój budownictwa. Jednak przypadek SuperSamu jest 
ciekawy ze względu na rozmaite interesy, które ujawniły się przy okazji 
jego wyburzenia, częściowo z pewnością nostalgiczne, częściowo ekono-
miczne, ale też architektoniczne, bo budynek był wyjątkowym obiektem 
ze względu na swoją szczególną strukturę.

Twoja wystawa Cold War Modern śledziła i ujwaniała polityczne implikacje 

dizajnu. Pytanie, które stawiała, stawiamy sobie dzisiaj, przy okazji wysta-

wy Warszawa w budowie: jaka jest lekcja przeszłości i co z niej możemy wy-

ciągnąć dziś dla siebie?

Naszym celem przy Cold-War Modern było zademonstrowanie, że poka-
zywane przez nas na wystawie obiekty nie są bynajmniej dyskretnymi i es-
tetycznymi przedmiotami, które można postawić na półce. Staraliśmy się 
unaocznić punkty wspólne między zimnowojenną przeszłością i teraź-
niejszością. Zestawiliśmy więc ze sobą tych, których nazwaliśmy „ostat-
nimi utopistami”, projektantami operującymi zarówno na wschodzie, jak 
i zachodzie w latach 60. Chcieliśmy spojrzeć na potencjał nowoczesnych 
technologii, telekomunikacji, nowych struktur inżynieryjnych, i spraw-
dzić, jak mogły być przydatne dla tych utopijnych celów. Z drugiej stro-
ny mamy w tym okresie wielość nastrojów dystopijnych – wielu zdawało 
sobie sprawę, że świat jest w ogromnym zagrożeniu. Jedną z ikon zimnej 
wojny jest widok Ziemi widzianej z Księżyca, uwypuklający kruchość pla-
nety. W pewnym sensie z tymi samymi pytaniami borykamy się dzisiaj: jak 

Nie mam czasu zajmować się  →
„design artem”. Wydaje mi się 
całkowicie zbędny.
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używać technologii w szczytnych społecznych celach, jak powstrzymać np. 
spalenie się planety, co wobec globalnego ocieplenia nie jest wcale nie do 
pomyślenia. Nie chcę przez to powiedzieć, że historia zatacza kręgi, jednak 
towarzyszą nam podobne oddźwięki, jak w latach 60.

Przypomina mi to film Johana Grimonpreza Double Take, gdzie Alfred Hitch-

cock staje się medium, przez które opowiada się o dziwnej podwójności czy 

sobowtórowatosci dwóch imperiów. Zaskakująca jest popularność Hitch-

cocka jako modelowego reżysera zimnej wojny, stał się on np. ulubionym 

obiektem rozważań Slavoja Žižka.

Mój wykład, jaki dałem w MSN dotyczy sobowtóra na różne sposoby. Po-
kazuję symetrię między Wschodem i Zachodem, co przyznajmy nie jest 
zbyt wielką prowokacją, gdyż często mówi się o wyższości Zachodu - ja na-
tomiast proponuję by to trochę zrównoważyć. Kolejnym aspektem jest ta 
dziwna właściwość obiektów czasu zimnej wojny, iż mogą zawierać w so-
bie podwójność. Nawet krzesło może być obiektem utopijnym i dystopij-
nym równocześnie, kryć w sobie możliwość pięknej przyszłości, ale też 
ogromniej katastrofy. Jest w tym egzystencjalizm późnego Hitchcocka, 
który pyta, gdzie możemy odnaleźć autentyczną tożsamość – zawsze inte-
resują go gry z nią prowadzone i dualizm tożsamości.

Tytuł poprzedniej wystawy w V&A, którą współtworzyłeś, czyli Modernism: 

Designing a New World, zawiera w sobie to utopijne pragnienie zmieniania 

świata. Co jednak jeśli tak urządzimy ten świat, że poczujemy się w nim zbyt 

świetnie, aby dalej go zmieniać? To obawa towarzysząca systemom totali-

tarnym.

Jednak modernizm aż do lat 50. to zupełnie inna bestia, niż od lat 50. Nikt 
wtedy już nie traktuje modernizmu jako „tabula rasa”. Jeśli spojrzysz na 
projekty Le Corbusiera, jak Plan Voisin dla Paryża, mówi on: Paryż nadaje 
się do śmietnika, zburzmy go i zbudujmy same wieżowce – ale już nikt nie 
zastanawia się nad tym w latach 60. Ludzie tacy, jak Hansen i Sołtan mieli 
znacznie bardziej wyrafinowany ogląd przeszłości.

Jednak, żeby wybudować „liniowe” miasta Hansena, musielibyśmy wybu-

rzyć te już istniejące.

Tak, ale on przynajmniej nie patrzył na historię, w którą wchodzi, jak na 
nie zapisaną kartę. Jeśli przyjrzysz się jego szkicom, rysował on swoje li-
niowe miasto na tym już istniejącym pejzażu.

Dlaczego jednak nie zdecydowaliście się na tej wystawie pokazać dizajnu 

powojennego? Są tacy, którzy twierdzą, że dopiero to jest prawdziwy mo-

dernizm: autostrady i wieżowce, a nie estetyzująca sztuka sprzed wojny.

Dam ci bardzo nudną odpowiedz. Była to jedna z planowanej serii 6 wy-
staw, tak więc musiała zacząć się od tego przedwojennego epizodu: Art 
Nouveau, Art Deco, ruchy modernistyczne. Cold War Modern był wiec 
następnym ogniwem, i będzie jeszcze jedno, Postmodernizm. Struktura 
wystawy została już zaprojektowana jeszcze 15 lat temu jako sekwencja 
wystaw. Tak więc krytyka takich ludzi, jak konserwatysta Simon Jenkins, 
który na łamach „Guardiana” oskarżał nas o zafałszowanie obrazu moder-

nizmu, brała się z owszem, nudnej i przewidywalnej muzealnej struktury, 
od której jednak nie można było uciec.

Więc teraz będziesz się mierzył z postmodernizmem? Wielu odżegnuje się 

od niego...

Nie znoszę postmodernizmu. Nie wierzę, że w ogóle istniał. Teraz inte-
resuje mnie cybernetyka. Chcę zrobić wystawę o relacji muzyki elektro-
nicznej i cybernetyki poprzez abstrakcyjną sztukę lat 60. z całej Europy 
Wschodniej. Interesują mnie relacje człowiek-maszyna, w latach 60., na tle 
elektroniki, komputerów, cybernetyki, ale przez soczewkę sztuki i filmu. 
Nie będę jednak łączył tego za wszelką cenę ze współczesnością, to ma być 
historyczna wystawa. Interesuje mnie odpowiedź na pytanie, kiedy po raz 
ostatni ktoś naprawdę wierzył w projekt komunistyczny, w istnienie pro-
jektu utopijnego komunizmu, za którym podążymy po socjalizmie. I wy-
daje mi się, że w Europie Wschodniej ostatnim takim momentem był 1968 
rok. Byli architekci, którzy pracowali nad idealnym komunistycznym mia-
stem jeszcze w połowie lat 60. Interesują mnie te późne utopijne projekty, 
które stanowiły rzadkość.

Więc projekt „Warszawa” zakończony?

Mam taką nadzieję. Wczoraj dałem wykład o Warszawie i to pewnie był 
ostatni. Moja książka o niej ma już kilka lat. Od tego czasu nie trzymam 
już tak ręki na pulsie. Może to odpowiedni moment.

David Crowley jest kuratorem i historykiem dizajnu, związanym z Victoria & Al-

bert Museum w Londynie, gdzie kuratorował słynne wystawy, jak Modernism: 

Designing a New World czy Cold-War Modern: Design 1945-1970. Ukończył Roy-

al College of Art i studiował na ASP w Krakowie w latach 80. Od 1999 r. wykłada 

w RCA kulturę i historię XiX i XX-wiecznego designu. Szczególny nacisk kładzie 

na tropienie ideologii w zwykłych obiektach codziennego użytku. Bardzo in-

teresuje go też sztuka polska, opublikował książkę Warsaw (Reaktion Books, 

2003), obejmującą architektoniczną i kulturową historię Warszawy od począt-

ków XX wieku po współczesność. Będzie kuratorem retrospektywy Romana 

Cieślewicza w ramach Polska! Year w Londynie w 2010 r.

Nie jestem za zachowywaniem  →
budynków za wszelką cenę. 
W Anglii mamy teraz 
ogromną dyskusję na temat 
prezerwacjonizmu lansowanego 
przez prawicę
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W parku Kępa Potocka na warszawskim Żolibo-
rzu stanął właśnie jego neon, wielka szklanka 
różowej oranżady. Z Maurycym Gomulickim, 
piewcą urody życia, przygód miejskich, este-
tycznych rozkoszy, w przededniu jego wyjazdu 
do drugiego z rodzinnych miast – Meksyku - roz-
mawia Bogna Świątkowska.

ś w i a
t Ł o
trysk 

Maurycy Gomulicki: Światłotrysk, 2009, fot. dzięki uprzejmości artysty
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Światłotrysk dla wielu będzie źródłem radości. Czym jest dla ciebie?

Istotną manifestacją światopoglądu. Uprawiam róż, bo naprawdę uwa-
żam, że trzeba na serio zajmować się przyjemością, urodą i rozkoszą. I nie 
jest to z mojej strony namawianie do tępego egoistycznego hedonizmu tyl-
ko do rewizji wyobrażeń o tym co w świecie jest ważne. Nie zgadzam się 
na prymat śmierci nad życiem i cierpienia nad przyjemnością. Przygląda-
jąc się kulturze można odnieść wrażenie, że tragedia nas pobudza, a szczę-
ście usypia. Jeżeli nawet tak jest, to może warto coś tu zmienić. Przyjem-
ność powszechnie postrzegana jest jako coś powierzchownego. Ci którzy 
nie ulegają jej bezmyślnie najczęściej wietrzą w niej podstęp, wstydzą się 
jej. Jest taka niepoważna. Czy aby na pewno? Co jest ważne? Czy dra-
mat człowieka jest jego jedynym paradygmatem, jedyną możliwością? Co 
z rajskim ogrodem? Czy gdybyśmy więcej uwagi poświęcali urodzie życia 
w różnych jej przejawach, analizowali i tworzyli więcej „różowych” poten-
cjałów świat nie byłby lepszy? Trudno oddzielić to czym będzie Światło-
trysk dla innych, od tego czym jest dla mnie, bo dla mnie istotne jest to, 
jak może działać na innych. Energia, emocja, punkt w świecie jaki konsty-
tuuje. Jest oczywiście też realizacją fantazji. Spełnieniem marzeń - a to są 
konkretnie pozytywne zdarzenia. Formalnie można w nim zobaczyć wy-
raźne echa soc-modernizmu. „Gomułkowskeigo”, IWP-owskiego designu. 
Przeszłością kultury można się rozkoszować, kolekcjonować ją, archiwizo-
wać i interpretować, ale przecież przeszłość to też fantazja, więc można ją 
rozwijać i generować takiej jej przejawy, jakie najbardziej nas satysfakcjo-
nują. Tak dla mnie jest z tym neonem.

Kiedy przedstawialiśmy twój projekt radnym Żoliborza latem ubiegłego 

roku, mówiłeś o opozycji szklanki wody i szklanki oranżady. Lubię ten wy-

wód. Jak to szło?

W młodzieńczych dyskusjach chętnie przeciwstawiałem szklance wody 
szklankę oranżady używając tej metafory, by konstatować fakt, iż tak w ży-
ciu, jak i w kulturze, istotne jest nie tylko to, co posiada duży ciężar ga-
tunkowy lecz również to, co ulotne, wdzięczne, zachwycające. Szklanka 
wody jest czymś o niekwestionowalnej wartości. Wiadomo - esencja życia. 
Woda i chleb. W ich kontekście oranżada i ciastka wyglądają na fanaberie. 
A przecież życie nie kończy się na zaspokajaniu potrzeb podstawowych, 
a raczej wtedy dopiero na dobre się zaczyna. W przyrodzie podstawo-
wą funkcją przyjemności jest motywowanie do odżywiania i reproduk-
cji, a więc do podtrzymania i generowania życia. Życie samo się napędza. 
Jego esencją jest zmienność, różnorodność, a doskonałym motorem roz-
kosz i przyjemność. Szczęście nie jest stanem permanentnym, a raczej do-
świadczeniem momentalnym. Gdyby szczęście czy jego młodsza siostra 
przyjemność nie istniały, jaki sens miałoby życie? Może warto spojrzeć 
na słodkie bąbelki-igiełki rozpływające się po języku w takim kontekście. 
Dlatego stawiam im „pomnik”.

Czy ta realizacja ma dla ciebie jakieś szczególne znaczenie? Park, drzewa, 

kanałek, bloki, obietnica przygody w miejskiej gęstwinie - to warunki, które 

są z tobą kojarzone tak ściśle, że niemal je sobie przywłaszczyłeś. To na płyt-

kim planie. A na głębszym - jak miasto działa na ciebie? Z upływem czasu.

Miasto to temat morze - pamiętaj, że ja z dwóch miast. Meksyk generalnie 
ultra, ale hardcore też - szczególnie jak masz dwuletnie dziecko. Warsza-
wa dobrze działa i na mojego synka i na mnie. Cały czas znajduję ją dys-
pozycyjną i liryczną. Kultura i przyroda to dobre połączenie. Dużo tu 
wciąż zielonej swobody, choć nadciągnęła niestety kolejna fala izolacjo-
nizmu. Całe kolonie, podwórka, wymazane zostały z mapy spacerów. Na-
mawiam wszystkich, aby się poważnie zastanowili zanim podejmą decyzję 
o zamknięciu kolejnej bramy - w ten sposób kosztem często iluzorycznego 
poczucia bezpieczeństwa pozbawiamy się wspólnej przestrzeni. To waż-
ny dla mnie temat. Delektuję się Warszawą, a jednocześnie przyszedł dla 
mnie moment kiedy wiem, że chcę i mogę tu coś zrobić. Więc mamy Neon. 
W przyszłym roku chciałbym rozpocząć rewitalizację zieleni na moim po-
dwórku. Podwórko to bardzo dla mnie istotna warszawska przestrzeń - ni 
to ogród, ni to park - jedyna w swoim rodzaju. Chciałbym pociągnąć pew-
ne zjawiska takie jak bzy czy tuje, ale i dokonać konsekwentnych wobec tej 
zieleni roszad. Marzy mi się tamaryszek i jaśmin pod oknem. To bardzo 
prosta forma interwencji, a jednocześnie niezwykle efektywna - lirycznie 
i zmysłowo - zapachy, kolory. Chciałbym też wykorzystać niektóre z prze-

Esencją życia jest  →
zmienność, różnorodność, a 
doskonałym motorem rozkosz i 
przyjemność

Maurycy Gomulicki, fot. Mikołaj Długosz
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znaczonych na złomowanie instalacji z placów zabaw jako rzeźby ogro-
dowe, struktury pod pnącza. Mam upatrzone dwie piękne kule na Mura-
nowie, ale pierwsza rozmowa o nich nie była łatwa. Za to mimo iż cenię 
sobie samotne spacery, ucieszyło mnie rozbudzone tego roku życie miej-
skie. Tak nad Kanałkiem, samą Wisłą jak na Powiślu. Kocham Warszawę 
i chce mi się starać o to, żeby była jeszcze fajniejsza. Chciałbym żeby roz-
wijała się jako miasto-ogród.

Czy ten 17 metrowej wysokości neon nie jest dla ciebie jakimś granicznym 

momentem - skoro to pierwsza trwała ingerencja i to od razu na taką skalę 

w przestrzeń, z którą jesteś tak bardzo związany emocjonalnie. Czy jesteś 

więc dojrzały? To pytanie takie znienacka. A może wcale nie, ale jakbyś za-

uważał jakieś wyraźne u siebie przeskoki, to nazwij je.

Dojrzałość i dorosłość to bym sobie darował. To są bardzo umowne termi-
ny, a jak wiadomo pod koniec życia znowu stajemy się dziećmi. Cienka hi-
storia z tą dojrzałością chociaż lubię dojrzałe owoce i kobiety. Co do mo-
mentów granicznych to mnogość ich. O niektórych wolałbym zapomnieć, 
chociaż skłonny jestem powtórzyć za Nietzschem: wszystko to co nas nie 
zabija czyni nas silniejszymi. Czy neon jest momentem granicznym? Jest 
ważnym etapem - dzięki pracy i dobrej woli wielu ludzi, twojemu zaan-
gażowaniu, entuzjazmowi i wytrwałości doszło do jego realizacji. To jest 
ważne i to pokazuje, że można wchodzić w dialog z rzeczywistością. Że 
nawet jej urzędowa strona nie jest nieprzenikalnym monolitem. Mimo iż 
mam za sobą sporo realizacji w dużej skali, to jest to pierwszy projekt sen-
su stricte publiczny. Funkcjonalny jedynie na poziomie estetyczno-emo-
cjonalnym, lirycznym, ideowym. Erotika (projekt identyfikacji wdrożony 
przez jedną z sieci sex shopów meksykańskich) też jest w końcu projek-
tem publicznym, o działaniu społecznym w skali miasta, ale jednak wyro-
słym na bazie projektu komercyjnego. Mam nadzieję, że neon będzie mnie 
uwiarygodniał kiedy przyjdzie zmierzyć się z takimi wyzwaniami jak fon-
tanna czy park.

Twoja uwaga zwykle koncentrowała się na horyzontach zaskakujących, 

uwodziła egzotyką, nawet jeśli byla to egzotyka targu staroci na Olimpii. 

Czym jest zaabsorbowana teraz, oprócz wyhaczania coraz bardziej ekstra-

waganckich kolorystycznie kurtek motocyklowych?

Dziewczynami oczywiście. Ale to zawsze. W tej chwili mam silny wkręt 
w coś co mógłbym nazwać roboczo antropologią prymitywizmu. Foto-
grafuję dużo najprostszych tatuaży, napisów wycinanych w korze drzew, 
najbardziej topornych wręcz chamskich grafitti – takich, których graficia-
rze nigdy nie określiliby tym mianem. Rysunki naskalne na klatce schodo-
wej. Synteza i absolutna szczerość przekazu to jest coś, co mnie interesuje. 
Przygoda z polowaniem na tatuaże zaczęła się jakieś dwa lata temu. Naj-
pierw mój serdeczny druh Piotr Rypson namawiał mnie na dokumento-
wanie gitowców - puściłem to trochę mimo uszu - rzecz wydawała mi się 
oczywista a tatuaż jako temat wyeksploatowany. Później na Helu sfoto-
grafowałem marynarza, który na ręku miał potwornie nieforemnego wie-
loryba przebitego koślawym trójzębem i tak to się zaczęło. Dodatkowym 
detonatorem były Tatuirowki Zakliuczennych - kompendium tautuażu ła-

giernego, autorstwa majora MWD Danziga Bałdajewa. To książka niezwy-
kła, nieprawdopodobnie brutalna i zarazem fascynująca - jeżeli badamy 
potencjał ikony, znaku, nie sposób jej pominąć. Lato sprzyja takiej eks-
ploracji, krótkie rękawy ujawniają pokłady tuszu. Zarejestrowałem wiele 
przypadków - pamiątki z wojska, ze szkoły górniczej, no a tu w Warszawie 
przede wszystkim z pod celi. Niektóre niesłychanie wyrafinowane, więk-
szość elementarna, ale szczera do granic bólu. Fascynujące jest poruszanie 
się na granicy światów. W ciągu ostatnich dwóch dekad tatuaż został udo-
mowiony. Takich rysunków na skórze już nie będzie. Ludzie których foto-
grafuję to ostatni Maorysi.

Czy kategoria przyjemności, tak dla ciebie istotna, nie zawiera czasem groź-

by nadchodzącego przesytu? Jak wyglądałaby twoja ascetyczna wersja?

Przesytu się nie boję. Życie jest pasjonujące. Człowieku, ja bym chciał mieć 
trzy nigdy nie wymagające odpoczynku tytanowe ciała, a i tak byłoby mi 
mało. Interesuje mnie zbyt wiele zjawisk. Ryzykujesz przesytem jeśli je-
steś monomanem, a ja jestem polimaniakalny i myślę dosyć świadomy na-
tury dynamik jakimi się sycę i jakie generuję. Jeżeli chodzi o ascetyczną 
wersję, to jak wiesz zawsze miałem ciągoty do minimalu. Interesuje mnie 
redukcja, bo ta prowadzi do syntezy, zbliżasz się do esencji zjawisk. Ale 
kto powiedział, że nie można mnożyć przypadków redukcji. Zaprojekto-
wałem ostatnio szereg propozycji muralu na Expo w Shanghaju - wszyst-
kie są ekstremalnie proste, biało-czerwone opierają się z jednej strony na 
doświadczeniach komunistycznej grafiki, a z drugiej na psychodelicznym 
op-arcie. Zobaczymy czy to przejdzie - wierz mi są nader ascetyczne, a je-
docześnie ultra-efektywne. Pracuję też nad nowym projektem książki - 
Minimal Fetish brzmi nieco paradoksalnie, a jednak taka jest dokładnie 
natura tego projektu. Dobrych kilka lat temu była z tego zajawka we „Flu-

Człowieku, ja bym chciał  →
mieć trzy nigdy nie wymagające 
odpoczynku tytanowe ciała
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idzie”. To zdjęcia detali, proste kompozycje: kącik umalowanych ust, sut-
ki prężące się pod swetrem, włosy na futrze - zobaczymy kto to wyda i kto 
sfinansuje. To projekt dosyć trudny do zrealizowania bo zbyt obsceniczny 
i radosny, żeby dostać na niego dotację, a jednocześnie zbyt mało dosłow-
ny dla popowych wydawców.

Idzie zima, długie godziny ciemności. Ty wyjeżdżasz do Meksyku, jak zwykle 

o tej porze roku. Nie przyjedziesz zobaczyć jak wygląda Światłotrysk w śnie-

gu?

Pewnie, że bym przyjechał, ale nie mam kasy, no i jest tam świat, który też 
wymaga uwagi i czasu, a porzuciłem go na pół roku. Zresztą zobaczymy 
jak to będzie. Życie jest pełne niespodzianek. Zawsze miałem ochotę zo-
baczyć szadź oświetloną na różowo. Wyobrażałem sobie nawet specjalne 
wycieczki do porcelanowego lasu z różowym reflektorem i grupką urodzi-
wych entuzjastek piękna. Tak czy siak myślę, że ktoś miły mi podeśle jakieś 
zimowe fotki spod neonu. Ja rzucam się tymczasem w chaos Tropików.

Maurycy Gomulicki (ur. w 1969 r.) artysta, grafik, fotograf, kolekcjoner, antro-

polog kultury popularnej, autor instalacji przestrzenych i krótkich form filmo-

wych. Sztuki Piękne studiował w Warszawie, Barcelonie, Mediolanie i Mek-

syku. Swoje prace prezentował na licznych wystawach w kraju i za granicą. 

Konsultant i współautor projektu ABCDF - słownik wizualny Meksyku Miasta 

(2000-2002). W 2007 r. ukazał się album jego fotografii Warszawy W-WA, wyda-

ny przez Fundację Bęc Zmiana. Jego ostatnie realizacje na dużą skalę to Pink 

Bridge (San Diego Children's Museum, 2008), Fertilty Pop (Zachęta Narodowa 

Galeria Sztuki, 2008) i Perła (DtP Wigry, 2009). Aktualnie prace Gomulickiego są 

pokazywane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warsza-

wie na wystawie Schizma. Sztuka polska lat 90. Współpracuje z warszawską 

Galerią Leto. Czas dzieli pomiędzy Warszawę i Meksyk.

http://pinknotdead.blox.pl/html

http://www.flickr.com/photos/vonmurr/

http://www.myspace.com/vonmurr

Projekt, jako część Festiwalu Sztuki nad Wisłą Przemiany, realizowany jest 

dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawy, oraz wsparciu udzielonemu 

przez Samorząd Dzielnicy Żoliborz.

www.warszawa2016.pl

Warszawa 2016-Europejska Stolica Kultury - Kandydat

SPONSOR:

Maurycy Gomulicki: Światłotrysk, montaż, fot. Maurycy Gomulicki

Uprawiam róż, bo naprawdę  →
uważam, że trzeba na serio 
zajmować się przyjemością, 
urodą i rozkoszą
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Najnowszy font dostępny na ich stronie nazy-
wa się Golonka FA i jest oparty na kroju „ba-
rowym“, pochodzącym z lat 80. Można go po-
brać zupełnie za darmo. Fontarte, czyli Magda 
i Artur Frankowscy, zajmują się nie tylko desi-
gnem, projektowaniem krojów pism i krytyką 
liternictwa. Organizują też spotkania ze świa-
towej sławy twórcami współczesnej typografii. 
Rozmawiał z nimi Karol Betlej.

pisać 
golon 
k ą 

Fontarte, Krój pisma Golonka FA, 2009
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Jaki jest powód tworzenia własnej czcionki. Co powoduje grafikiem czy pro-

jektantem, oprócz zamówienia, żeby chciał stworzyć własny krój pisma?

M:To zamówienie nie jest nawet takie ważne, bo ostatnio zrobiliśmy kil-
ka fontów dla własnej przyjemności i na własne potrzeby, a ściślej do wła-
snych projektów. Czasami jest tak, że idziesz widzisz stary fajny szyld, wi-
dzisz kilka liter i masz ochotę zrobić taki krój pisma, aby móc użyć cały 
alfabet, aby on żył. Czyli coś, co jest nieruchomym napisem „spożywczy” 
zamienia się w krój, który możesz używać do szerszej komunikacji, do ak-
cji artystycznej na przykład, tak jak to miało miejsce z pikselozą na Pla-
cu Zabawiciela. Albo do plakatu, choć trochę tu inny jest kontekst zna-
ku i inaczej on żyje.
A: Mój najnowszy projekt to font stworzony na podstawie liternictwa od-
krytego na oknach warszawskiego baru. To font darmowy zaprojektowany 
specjalnie do wykładu „Typespotting“ – taki bonus – aby inni ludzie mo-
gli tego używać. Nazywa się Golonka, bo to jeden z napisów, który poja-
wił się na wspomnianym szyldzie z lat osiemdziesiątych. Font jest do po-
brania z naszej strony.
Robienie własnych fontów jest pewnego rodzaju luksusem, bo jest to two-
rzenie własnego języka wizualnego, którym możemy mówić. Nie jesteśmy 
skazani jedynie na to, co ktoś zaprojektował, możemy precyzyjnie dobrać 
krój, który najbardziej pasuje do danego projektu.

To delikatna bardzo sytuacja, bo to jest właśnie ten moment, kiedy myśli, 

słowa wypowiadane przybierają formę materialną i to jak będą wyglądały, 

jest kluczową sytuacją dla podania myśli. Czy wiecie ile jest fontów na świe-

cie? Oczywiście w kręgu łacińskiego alfabetu?

A: Może kilkanaście tysięcy, a może kilkadziesiąt. Trudno określić.
M:Ostatnio coraz więcej ludzi robi fonty. Chociaż nie wszystkie można na-
zwać „prawdziwymi“ fontami, bo sprawdzają się w krótkim napisie, ale nie 
złożysz z nich gazety ani książki. Jest sporo takiej z nimi dłubaniny, testo-
wanie czy są dobre odległości, ogonki w znakach diakrytycznych …

A skąd wiecie, że te odległości są dobre?

A: Na oko. 
M:No na wyczucie – wizualne oczywiście. Czasem jesteśmy proszeni np. 
o poprawienie znaków diakrytycznych bo ktoś zaprojektował takie znaki, 
ale nie czuje w nich tego „ę”, czy „ą”. To jest stosunkowo proste, bo forma 
już jest nadana i trzeba tylko dodać element w ramach pewnej struktury.

Wiele się ostatnio słyszy o projektowaniu wernakularnym. Czym ono jest?

M:Projektowanie wernakularne odwołuje się do naszego otoczenia. Wy-
maga zwracania uwagi na litery w mieście, których jest bardzo dużo, ale 
na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi. Typografia wernakularna pole-
ga na szukaniu inspiracji w istniejącym już liternictwie. Można podejść 
do tego na różne sposoby. Dla przykładu Artur w swoim ostatnim wykła-
dzie m.in. odwołał się na nieistniejącej (alternatywnej), a możliwej typo-
grafii Warszawy. Cały jego wykład dotyczył Warszawy i liter w przestrze-
ni miejskiej. 
A: Pokazałem różne aspekty pojawiania się liter i napisów, sytuacje w któ-

rych są stosowane i ich kontekst. Wspomniana typografia alternatywna 
dotyczy projektu Rynku Starego Miasta w Warszawie opracowanego przez 
Stanisława Szukalskiego z 1957 r. Ten niezwykły artysta zproponował ry-
nek Starówki przeprojektowany na swój sposób. Po pierwsze chciał obni-
żyć jej poziom, stworzyć nieckę i zrobić tam basen, z którego Syrenka wy-
ciąga się za włosy… do tego miała być tam z Janem Chrzcicielem. Ale to co 
mnie w tym zafascynowało to malutki napis, wykonany zaprojektowanym 
przez niego specjalnym krojem pisma. Szukalski chciał, aby Polacy uży-
wali własnego nietypowego pisma, opartego na jego odręcznym liternic-
twie. Nie wyobrażam sobie żeby, jeśli jego projekt architektoniczny Rynku 
zostałby zaakceptowany, nie przeforsował własnej identyfikacji wizualnej 
tego miejsca. Stąd moja symulacja z wykorzystaniem jego kroju przedsta-
wiająca przykładową tabliczkę z okolic Rynku.

Ludovic Balland projektujący dla MSN szwajcarski projektant, stosuje 

czcionkę odwzorowującą font znaleziony przez niego na polskich tablicach 

drogowych. To inspirowanie miejscem działa.

Działa, choć nie jest to jego wynalazek. To własnie istota projektowania 
wernakularnego. To co on zastosował w Warszawie, to specyfika pracy 
z instytucjami artystycznymi, znana wcześniej na przykład z Centre Pom-
pidou w Paryżu. To dość często stosowany przez zagraniczne instytucje 

Fontarte, Krój pisma Basel FA, 2009
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sztuki zabieg, w którym posługuje się właśnie w taki sposób stworzony-
mi na ich potrzeby krojami pisma. Ludovic wziął nie tylko font Wojtac-
kiego z tablic, ale bierze wszystko co mu wpadnie w oko, i robi to w zdol-
ny sposób. To jego miksowanie i inspirowanie się jest twórcze. Szansę na 
zrobienie czegoś nowego mają ludzie, którzy próbują robić swoje przeciw 
temu co jest, albo na bazie tego co jest, ale to musi być zawsze coś, co ro-
bisz zgodnie z własną wizją i konceptem.

A jak wygląda praca nad fontami?

Startujemy od rysowania, dopiero potem przychodzi komputer. Rysujemy: 
głowa-ręka-pomysł. Chociaż czasem na początku jest pomysł - Artur zrobił 
font Supersam inspirowany paragonem ze sklepu, a składający się z kropek. 
Zazwyczaj jednak zaczynamy od odręcznych szkiców, rysujemy najpierw 
kilka liter, szukamy charakterystycznych cech znaków. Określamy sobie 
podstawowe założenia, jaki font ma mieć charakter, jakie są oczekiwania 
ze strony potencjalnego użytkownika, funkcjonalność. Inaczej projektuje 
się krój do składu, a inaczej pismo ozdobne, które powinno dobrze wyglą-
dać w dużych stopniach pisma i mieć nietypową formę, a jeszcze inaczej 
pismo na potrzeby promowania regionu.
Po etapie koncepcyjnym trzeba narysować poszczególne znaki w progra-
mie wektorowym, w postaci obrysów krzywych Beziera. Potem przenosi 
się je do programu do tworzenia fontów, np. FontLab Studio i tam dopiero 
zaczyna się konkretna praca z fontem - ustawienie pól znaków, odległości 
międzyliterowych, kerningu, hintingu... Później testujemy font na określo-
nym tekście, który pokaże nam czy odległości międzyliterowe są prawidło-
we, czy grubości kresek są właściwe, itp. Jest to dość czasochłonne i naj-
przyjemniejsza jest ta część projektowa, na początku.

W jakim stopniu projektowanie fontu determinowane jest przez treść, któ-

rej ma być nośnikiem, czy raczej krój liter traktujecie czysto estetycznie?

Przeznaczenie fontu jest ważne - często forma liter kroju pisma wyni-
ka z tego jakich informacji jest nośnikiem.W przypadku fontu do skła-
du książek telefonicznych elementy budowy liter determinowane są przez 
czytelność w małym stopniu pisma. Jeśli font ma służyć do wyświetla-
nia informacji na lotnisku to kształty liter będą zupełnie inne. Niektórzy 
projektanci pism dbają, aby ich fonty były transparentne i forma liter nie 
zwracała zbytniej uwagi.
Dla nas dobór określonej estetyki jest bardzo ważny, to taki esprit fontu, 
który ma wpływ na zastosowanie. Najczęściej tworząc fonty inspirujemy 
się sztuką. Czasem nowy font powstaje z zainteresowania rzeczami nie-
pozornymi, codziennymi jak paragon sklepowy (FA Supersam), albo szyl-
dy z czasów PRL-u (FA Moog), czy nieudane amatorskie napisy w mieście 
(FA Saturator). Zawsze te dwa czynniki: funkcja i estetyka są dla nas istot-
ne, ale proporcje zmieniają się w zależności od projektu.

Czy używacie do składanych przez siebie druków częściej własnych, czy cu-

dzych krojów pisma?

Często projektujemy fonty specjalnie na potrzeby własnych projektów. 
Jak w przypadku pracy przy wystawie „Warszawa w budowie” w Muzeum 

Fontarte, Plakat tYPO POStERY 09, 2008

Przeznaczenie fontu jest  →
ważne - często forma liter 
kroju pisma wynika z tego, 
jakich informacji jest 
nośnikiem
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Sztuki Nowoczesnej, na którą mieliśmy zaledwie tydzień czasu, wszystko 
działo się błyskawicznie. W jeden dzień zaprojektowaliśmy folder, a w kil-
ka dni wcześniej przygotowaliśmy font. Wystawa w Muzeum była bardzo 
minimalistyczna. Stąd font, który stworzyliśmy miał z założenia nie od-
wracać uwagi od prac. Chcieliśmy, by font do tej wystawy był transparent-
ny, oszczędny – trochę jak „Helvetica”, ale bardziej techniczny.
W przypadku folderu wystawy „Najpiękniejsze książki Szwajcarii 2007” 
mieliśmy do czynienia ze znakomicie zaprojektowanymi książkami. Inspi-
racją była dla nas sama typografia i to, co się z nią kojarzy. Stąd utrzymanie 
folderu w tonacji czarno białej, odwołanie się do awangardy lat 30 – Kurta 
Schwittersa, pierwszych projektów Futury. Wystawa była na tyle mocna ze 
względu na różnorodność pokazanych książek, że chcieliśmy aby również 
w nasz font wpisana została różnorodność, silny charakter i dynamika.

Czy macie już swój font docelowy, ten który najbardziej was satysfakcjonuje?

Cały czas szukamy. To, co jakiś czas temu temu stworzyliśmy, często wyko-
rzystujemy przy kolejnych projektach, ale staramy się obserwować otocze-
nie i czerpać z niego pomysły na nowe projekty graficzne. Tworzymy też 
fonty dla czystej przyjemności, w tym Pi fonts (piktogramy). Nasze własne 
logo zmienialiśmy już parę razy. W obecnej sytuacji, przy tak wielu zmien-
nych, nie ma nic złego w chęci posiadania elastycznego, ruchomego wize-
runku. System identyfikacji wizualnych funkcjonuje teraz trochę na zasa-
dzie asystemu, gdzie zanika potrzeba posiadania jednego, niezmiennego 
znaku, na który musimy być skazani. Zmienia się to także w przypadku 
dużych instytucji, które coraz częściej decydują się odświeżać swój wize-
runek poprzez kolejną zmianę identyfikacji wizualnej.

Jak określilibyście sytuację typografii w Polsce w tym momencie?

Polska ma swoja własną historię typografii, ale nie jest ona prawie w ogó-
le opisana. Na tym polega słabość teorii dizajnu w Polsce. Brak jest tu od-
niesień do historii typografii i dizajnu, buntu przeciw nauczycielom, co za-
wsze stanowi bazę do powstawania czegoś nowego. Potrzeba nam w tej 
chwili punktu odniesienia, by młodzi projektanci mogli mieć własne, 
niezależne poglądy. Brak jest na przykład powszechnej wiedzy o dorob-
ku typograficznym Strzemińskiego, Berlewiego, Cieślewicza. Ci twórcy są 
paradoksalnie bardziej znani za granicą niż w naszym kraju. Chodzi tu 
o wiedzę na temat myślenia o projektowaniu. Brakuje w Polsce również 
zainteresowania dorobkiem szwajcarskiej typografii i projektowania w la-
tach 60, co byłoby w tym momencie niezwykle wartościowym doświad-
czeniem dla młodych ludzi. Pamiętajmy też o tym, że w Polsce wciąż nie 
ma uczelni o ścisle projektowym profilu, których w Niemczech czy Holan-
dii są dziesiątki.
Cieszymy się ze wzrostu zainteresowania typografią. Wynika to z coraz ła-
twiejszych do opanowania narzędzi do projektowania fontów i z tego że ty-
pografia jest teraz bardzo modna na całym świecie, nie tylko w Holandii, 
Niemczech, ale i w Rosji, Bułgarii czy Brazylii. Dużo więcej jest teraz u nas 
instytucji, być może jest to jakiś nowy snobizm, które chcą mieć swój wła-
sny font. Może to wynikać z faktu, że coraz więcej ludzi wyjeżdżających za 
granicę zauważa różnice w kulturze wizualnej innych krajów.

Czy nie boicie się homogenizacji światowej typografii?

Mimo szerokiego dostępu do informacji wciąż są bardzo duże różnice 
między myśleniem graficznym i typograficznym w różnych krajach, cho-
ciaż pewnym zagrożeniem jest narzucanie określonego sposobu myślenia 
o projektowaniu krajom o mniejszym potencjale ekonomicznym przez sil-
ne gospodarczo regiony kulturowe. W Polsce mamy do czynienia z ame-
rykanizacją nie tylko typografii, ale i wielu innych dziedzin, na przykład 
architektury. Jesteśmy jednak optymistami. Wokół jest tak wiele oryginal-
nych źródeł inspiracji. Stąd też wzięła się ta Golonka!

Fontarte – Magdalena Frankowska (1972) i Artur Frankowski (1965), działają 

jako studio projektowe od roku 2004. Klientami Fontarte są głównie insty-

tucje kulturalne. Magda aktywnie działa na rzecz Stowarzyszenia twórców 

Grafiki Użytkowej, organizuje we współpracy z MSN w Warszawie spotkania 

z wybitnymi projektantami światowego formatu (Jost Hochuli, studio Norm, 

irma Boom, Verena Gerlach). Obecnie kończą pracę nad książką o Henryku 

Berlewim, prekursorze współczesnej typografii funkcjonalnej i grafiki rekla-

mowej. Książka ma się ukazać jeszcze w tym roku.

www.fontarte.com

Fontarte, Rozkładówka wzornika pism z fontami FA Komunikat, 2009
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Wykorzystując specyfikę miejsca, swoiste po-
czucie humoru oraz osobliwą formę, uprawia 
malarstwo nieskrępowane szufladkowaniem. 
Maluje w ruinach, tworzy mapę polskiego spo-
łeczeństwa. Ze Sławkiem ZBK Czajkowskim, 
laureatem głównej nagrody 9. Konkursu Gep-
perta dla debiutujących polskich malarzy, roz-
mawiał Krzysztof Gutfrański.

MaMy du
szepow
ykręca
ne jak 
n o g i

Sławek ZBK Czajkowski, No skateborarding, Wrocław, 2009
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Niektórzy, zwłaszcza ci lubiący klasyfikacje i szufladki, mają z tobą duży 

problem. Niby działasz w przestrzeni miejskiej, ale zupełnie nie mieścisz się 

w konwencji street artu. Czy sądzisz, że główna nagroda w konkursie Gep-

perta pozwoli postrzegać cię bardziej jako malarza po prostu?

Cieszy mnie, że mogę po raz kolejny być dużym problemem. Klasyfikacje 
i szufladki wynikają z braku chęci zrozumienia, i powierzchownej oceny. 
Zawsze uważałem że uprawiam malarstwo. Płótno czy ściana, co to za róż-
nica? Dla mnie powierzchnia malarska, gra dużą rolę, a stwarzane przez 
nie problemy, są jak najbardziej pożądane i w dużym stopniu są inspira-
cją. Techniki w których się poruszam są jak najbardziej klasyczne: kolaż, 
płótno, mural naturalnie są różne od siebie. Staram się przenosić doświad-
czenie w pracy z poszczególnymi technikami, na inny grunt, co potrafi być 
bardzo inspirujące. Nie jestem przeciwnikiem prostokątnego jako nośni-
ka malarskiego, jestem przeciwnikiem prostokąta jako jedynego nośnika 
malarskiego.

Czego konsekwencją jest ta twoja strategia?

Interesuje mnie malarstwo, podłoże malarskie, kontekst miejsca, któ-
re może być nacechowane intrygującymi mnie treściami. Dlatego malu-
ję w ruinach, zapuszczonych podwórkach, w miejscach czasami nie moż-
liwych do znalezienia. Ulica w moim street-arcie, pojawia się stosunkowo 
rzadko. Moje malarstwo publikuję w internecie, który jest znacznie potęż-
niejszym systemem wymiany myśli niż ulica.
Zawsze zastanawiało mnie skąd się bierze chęć włożenia mnie do szuflady 
street artu. Prawdopodobnie wynika to z korzeni grafitti oraz mocno po-
pkulturowych inspiracji. Różnica między street artowcem a artystą mala-
rzem, kiedy wynika wyłącznie z uwarunkowań środowiskowych, jest niepo-
rozumieniem. Farba, obojętnie jaka jest narzędziem, a płótno, kartka, ściana 
czy cokolwiek innego jest podłożem malarskim, reszta to malarstwo.
Nagroda w konkursie Gepperta na pewno będzie punktem zwrotnym. Ni-
gdy specjalnie nie przejmowałem się klasyfikacjami. Nie jest to tak bardzo 
istotne czy będę uważany za malarza, bardziej interesuje mnie fakt głęb-
szego zrozumienia mojej twórczości.
Moim podstawowym założeniem jest wykorzystywanie malarstwa jako 
narzędzia komunikacji. Forma oraz kolor są nośnikiem moich obserwa-
cji ludzi, ich zachowań, psychiki. Czy jestem post-grafficiarzem? Uprawia-
łem ten proceder, choć zasadniczo odrzucam główne założenia. A może 
jestem jednak street-artowcem? Na pewno mój profil artystyczny bardziej 
pasuje do tego określenia, lecz z drugiej strony, malowanie na ulicy nie jest 
dla mnie warunkiem koniecznym przy wyborze miejsca interwencji ma-
larskiej. 

Nagrodę Gepperta przyniosła ci instalacja malarska All the drugs in this 

world won’t save us from ourselves, 2009. O co chodzi?

Wszystkie narkotyki tego świata… traktuje o odurzaniu. Nie tym chemicz-
nym, bądź bliższym natury, ale o używkach wytwarzanych w sercach i du-
szach. Pragnienie posiadania, czegoś lub kogoś, jest tak ludzkie, a potrafi 
być tak niszczycielskie. Narkotyki dają złudną nadzieję, ale zawsze pozo-
staną iluzją. Religie, ideologie, pieniądze, dają wirtualne poczucie szczę-

ścia, prowadząc do patologicznej potrzeby zaspokojenia tej potrzeby. Sami 
zamykamy się w klatki, budujemy mury, oddalamy się od siebie, licząc że 
jesteśmy kimkolwiek innym.

Masz jakąś prywatną definicję humoru? Sporo go w liniach rysowanych i ma-

lowanych przez ciebie postaci?

Humor jest podstawą komunikacji międzyludzkiej i wcale nie musi być 
zabawny. Może być groteską. Zdolność śmiania się z samego siebie, jest 
niezwykle pożądana. Umiejętność śmiania się z naszych zalet, wad, fobii 
uważam za podstawę zdrowego społeczeństwa. My Polacy jako ogół, sła-
bo opanowaliśmy tę umiejętność. Mamy powykręcane dusze, jak nogi po-
staci, które maluję.

Ponieważ jednak można się spotkać z określeniem twoich działań jako po-

st-grafitti, spróbujmy to wyjaśnić. Co to w ogóle oznacza i co tak właściwie 

przychodzi po?

Graffiti zacząłem malować w wieku 14 lat. W tej chwili mam lat 27 i prze-
szedłem chyba przez wszystkie etapy tej nowojorskiej odmiany aktywno-
ści miejskiej jaką jest grafitti. Jest to chyba jedną z najbardziej egocentrycz-
nych rzeczy, jaką można robić w życiu.
Post-graffiti, w zasadzie różni się od grafitti tylko konsekwencją dosyć ba-
nalnego odkrycia, że własne imię można, utrwalić nie tylko przy pomocy 
farby w aerozolu. Cały czas jest to forma autopromocji, marketingu wła-
snego imienia, ksywki.

A jak twoim zdaniem wygląda progres w street arcie? Czy jest to tylko więk-

sza rozpoznawalność, akceptacja, czy akces do rodziny sztuki przez duże 

Sz?

Miasto jest brudne, brutalne, nieprzewidywalne. Galeria jest czysta, ste-
rylna, zaplanowana. Nie ma możliwości przeniesienia jednego do drugie-
go i odwrotnie. Zrozumienie sposobu ich funkcjonowania i zasad którymi 
się rządzą jest podstawą. Dopiero kiedy to poznamy, będziemy mogli, wy-
wrócić wszystko do góry nogami.
W zasadzie odpowiedź jest bardzo uniwersalna, i nie odnosi się wyłącznie 
do street czy szerzej, urban art`u. Progres jest wtedy, kiedy następuje pro-
ces pewnych zmian. Radykalizm jaki towarzyszy twórczości inspirowanej 
miastem, popycha do przodu.

Humor jest podstawą  →
komunikacji międzyludzkiej 
i wcale nie musi być zabawny.
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Sławek ZBK Czajkowski, We create our space, Wrocław, 2009
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Zdradź trochę technicznych szczegółów, jak dużo wiedzy, nazwijmy to ma-

teriałoznawczej, musi mieć (post)graficiarz, żeby skutecznie zadziałać na 

otoczenie i przypadkowych odbiorców jego prac?

Nadmiar wiedzy chyba nikomu w życiu nie zaszkodził. Znajomość, zdol-
ność obcowania ze sztuką, oraz warsztat, uważam za podstawę. Tworzę 
wszystkim co wpadnie mi w ręce, farbami znalezionymi na śmietniku, 
farbami w aerozolu itd. Technika nie powinna ograniczać, wręcz odwrot-
nie. Ograniczeniem może być skala i środki finansowe. Próbuje tworzyć 
moje murale zupełnie jakbym malował w pracowni, dbając o fakturę, 
czy też korzystając z technik mieszanych. Tworzenie obrazów totalnych, 
o spektakularnych rozmiarach, nie jest moim priorytetem, liczy się ma-
larska interwencja w przestrzeń, która czasem może być niewielkich roz-
miarów.
Głównym problemem tzw. twórców street-art, jest brak wyczucia kontek-
stu miejsca w którym pracują, stąd próba przeniesienia ich twórczości do 
galerii zazwyczaj kończy się niepowodzeniem.

No właśnie street art jest „uzdatniany” dla potrzeb rynku sztuki i prezenta-

cji w galerii. Grozi to wyparciem się kontrkulturowych imperatywów, a czy 

tylko?

Tzw. street art dla przeciętnego odbiorcy sztuki kojarzy się z Banksym, 
nielegalnie działającym miejskim partyzantem, demaskującym współcze-
sne społeczeństwo. Romantyzm poczynań bristolskiego szablonisty jest 
atrakcyjna, praktycznie nie możliwa do przeniesienia w przestrzeń galerii. 
Banksy stał się ikoną sztuki miejskiej i przez jego pryzmat jesteśmy ocenia-
ni. Oczekuje się od nas podobnych działań do tego co on robi.
Malarstwo ścienne jest techniką starą jak świat. Ulice czy galeria jest tylko 
przestrzenią ekspozycyjną. Bez pojęcia tych banalnych oczywistości, za-
wsze będą się pojawiać pytania o sztukę ulicy w mieście. Street art jest na 
ulicy, nie w galerii.
Mnie nie interesuje nielegalność działania Interesuje mnie kolor, treść, 
przestrzeń, otoczenie, czasami mniej lub bardziej dosłownie. Wszystkie te 
warunki są do spełnienia w mieście i w galerii, a zależy to od wrażliwości, 
intuicji i inteligencji artysty. 

Co jest teraz głównym punktem twoich poszukiwań?

Dwie rzeczy. Staram się ułożyć w całość, mapę polskiego społeczeństwa. 
Obserwuję zależności, oraz wzajemne wpływy poszczególnych grup spo-
łecznych. Związki symbiotyczne oraz pasożytnicze. Subkultury, instytucje. 
Co nas kształtuje, i dlaczego jesteśmy tak popieprzeni.

Na czym polegają te twoje badania? Czy mapa będzie pracą malarską, czy 

bardziej naukowym opracowaniem?

Moje spostrzeżenia, jeśli można je nazwać badaniami, polegają na obser-
wacji, a przede wszystkim na uczestnictwie. Tylko w taki sposób można 
dojść do sedna czynników formujących określone zachowania, rytuały 
oraz stereotypy. Interesują mnie tarcia na granicach współczesnych ple-
mion, narzędzia, mundury oraz procedury potrzebne do prowadzenia 

tego konfliktu. Sam posiadam mundur, i inne atrybuty, ale przede wszyst-
kim posiadam tego świadomość, co umożliwia mi prowadzenia takiej dys-
kusji. Oczywiście wolę malować niż pisać.

Masz już jakieś hipotezy?

Mentalność, historia i kultura nas ukształtowały. Urodziłem się w stanie 
wojennym. Ledwo, ale jednak pamiętam kolejki w sklepach. Byłem dzie-
ciakiem, kiedy wraz z przemianą systemową świat moich rodziców prze-
wrócił się do góry nogami. Dorastałem doświadczając rewolucji kompu-
terowej, miałem okazję w życiu trochę pojeździć po świecie i zdać sobie 
sprawę, że można żyć inaczej. Nie koniecznie lepiej czy w dobrobycie. 
Można być miłym dla siebie, nie doszukiwać się we wszystkim spisku, czy 
„ostatecznie” – że można żyć bez idiotycznego poczucia bycia narodem 
wybranym przez boga. A hipotez nie stawiam. Nie podsuwam gotowych 
odpowiedzi, obserwuję i notuję.

Na twojej stronie myspace jest stwierdzenie: „Once you grow up, your heart 

dies...” (Kiedy dorastasz, twoje serce umiera…). Czy to coś w rodzaju credo?

W pewnym sensie tak. Nie boję się dorosłości jako świadomości, odpowie-
dzialności za siebie, za swoje czyny, za najbliższe mi osoby. Boje się doro-
słości, jako porażki, porzucenia wszystkiego o czym marzyliśmy.

Sławomir ZBK Czajkowski (rocznik 1982) - jeden z najaktywniejszych i najbar-

dziej docenionych artystów działających na pograniczach street-artu w Pol-

sce. Absolwent instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej przy Uniwersytecie Zie-

lonogórskim. Dyplom z malarstwa obronił w 2006 roku w pracowni Ryszarda 

Woźniaka. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych na 

całym świecie, m.in. w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji 

oraz w Stanach Zjednoczonych. Laureat Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego i zdobywca 30 000 PLN nagrody w 9. Konkursie im. Gepperta 

2009 dla najmłodszego pokolenia polskich malarzy. Mieszka we Wrocławiu.

www.zbkool.com

www.flickr.com/zbiokosky

www.geppert.art.pl

Nie interesuje mnie  →
nielegalność działania. 
Interesuje mnie kolor, treść, 
przestrzeń.
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Woda, czysta woda, jest tematem trzech tego-
rocznych projektów architekta Jakuba Szczę-
snego. Najnowszy to instalacja oczyszczająca 
wodę z Wisły za pomocą urządzeń fitnesowych. 
Z autorem tego zręcznego połączenia dbałości 
o formę fizyczną mieszkańców miasta z pracą 
na rzecz uzdatniania wody rozmawiała Bogna 
Świątkowska.

M o c 
w o d y 

Jakub Szczęsny: Wyspa. Synchronizacja, 2009
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Twój nadwiślański projekt Wyspa wywołał ogromne echo za granicą. 
Okazał się uniwersalny, zrozumiały i w Azji i w Ameryce. Czy to cię 
zdziwiło?
Zaskakujące było zainteresowanie prasy i blogów zagranicznych - od eko-
logicznego Pruned [pruned.blogspot.com], poprzez designerski design-
boom [designboom.com], po ekonomiczny serwis „Bussiness Weekly” 
i „USA Today”. Bardzo też cieszy poparcie ze strony warszawskiej prasy 
oraz pozytywne wypowiedzi polityków, urzędników i tzw. „zwykłych lu-
dzi”. Myślę, że nawet sceptycyzm wydziałów zajmujących się gospodaro-
waniem Wisłą uda się w końcu przekuć na poparcie dla budowy instalacji. 
Najbardziej cieszą maile takie jak ten od Anety Szyłak: „Jak nie uda Wam 
się tego zrobić w Wawie, zrobimy to w Gdańsku!”, albo od pani z St. Law-
rence River Community ze stanu Nowy Jork pytającej, jak zrobić taką wy-
spę na ich rzece.

Skąd twoje tegoroczne zainteresowanie wodą? Wyspa to już trzeci pro-
jekt wodny - po niezrealizowanym Tamagotchi Park, Wyspa i Polish 
Spring na 3. Riwaq Biennale w Palestynie.
Zaczęło się od spotkania na plaży w Jaffie i wspólnej konstatacji mojej 
i członków miejscowego kolektywu Eifo Dana. Siedząc na krawężniku 
nowo wybudowanego tuż nad brzegiem morza parku, zdaliśmy sobie spra-
wę, że chęć obsadzenia go północno-europejską, zieloną jak pole golfo-
we trawą, jest typowym gestem politycznym. W Izraelu jest wyraźny kry-
zys wodny, dozwolone użycia wody, zostały już mocno ograniczone, a co 
za tym idzie problem dostarczania wody do podlewania parkowych traw-
ników, wynikający z irracjonalnych wizji lokalnych polityków, jest też pro-
blemem politycznym. W szerszej perspektywie woda jako dobro absolut-
nie podstawowe, jest równie mocno, a nawet bardziej niż źródła energii, 
czy minerały kopalne, wprzęgnięta w dyskurs polityczny.

Ten fakt wszedł już nawet do popkultury za pomocą ostatniego Bonda. 
Quantum of Solace jest o wodzie. Widziałeś?
Słyszałem, ale nie widziałem. Jakoś trudno jest mi znosić Bonda od kie-
dy skończyła się komuna. A tak przy okazji, skoro mowa o kinie, temat 
wody, jako dobra strategicznego występował już chociażby w niezapo-
mnianym obrazie The spy who loved me, genialnej Diunie Davida Lyncha 
i szeregu filmów post-katastroficznych, zwłaszcza tych kręconych w Au-
stralii. Myślę, że lada moment hiczkokowskim „macguffinem” przestaną 
być mikroczipy i bliżej nieokreślone kody dostępu, tylko woda właśnie. 
Będziemy więc oglądać pościgi, strzelaniny, obławy i skomplikowane in-
trygi dyplomatyczne super-mocarstw, których celem będzie zdobycie ba-
niaka czystej wody. Nie żartuję! Wystarczy „poskakać” po dalekich kana-
łach naszych dekoderów satelitarnych, żeby zrozumieć ile uwagi świata 
arabskiego zaangażowanej jest w fantazjowanie na temat posiadania i ko-
rzystania z wody.
Myślałem że zadławię się humusem oglądając na kanale Mubasha-Music 
saudyjski teledysk, w którym wokalista wyglądający jak niedbający o linię 
George Michael, baraszkuje w śniegu na tle zakopiańskiej chatki (jak mat-
kę kocham!) do znudzenia podrzucając śnieg, który opada w zwolnionym 

tempie, po czym jest cięcie i przystojny mąż ów pławi się w luksusowym 
basenie, znów w nieskończoność, a jak wiemy arabskie teledyski potrafią 
być naprawdę długie...

Hmmm. Jest pewne podobieństwo w jego strategii i twojej (ogólny 
śmiech). Każdy z trzech twoich wodnych projektów prezentował nie-
co inne podejście do tematu wody. Co było dla ciebie w nich najbar-
dziej interesujące?
Tamagotchi Park to pierwsza próba szukania zależności między dostępno-
ścią wody i władzą, a może raczej samostanowieniem, które jest w kontek-
ście izraelskim dość problematyczne. Nowy, nadmorski park miał być ge-
stem dla ludności zamieszkującej niespokojną arabsko-żydowską dzielnice 
Ajami, „rozbrajającym” dobrem w postaci zielonego, sztucznego krajobra-
zu. Park powstał na górze śmieciowej ze zwożonych z okolicznych budów 
i rozbiórek odpadów. Podstawowym problemem, uniemożliwiającym zre-
alizowanie tej wizji był brak wody na podlewanie trawy. Od tego roku obo-
wiązują w Izraelu drastyczne ograniczenia w podlewaniu komunalnych 

Jakub Szczęsny: Wyspa. Synchronizacja, 2009

Przeciętny obywatel  →
niechętnie myśli o działaniu 
na rzecz zmieniania wspólnego 
otoczenia
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terenów zielonych i zupełny zakaz podlewania prywatnych ogródków. 
Smaczku sytuacji dodaje fakt, że od początku powstania państwa Izrael mia-
ła miejsce realizacja polityki zakładającej, że ziemia, na której państwo po-
wstało, jest de facto terenem dziewiczym. To usprawiedliwiać miało nowe 
plany zagospodarowania. Ich charakterystyką było nie tylko zwiększanie 
terenów produkcji rolnej, ale również zmiana krajobrazu w ogóle. Przykła-
dem takiego działania jest trwający już kilkadziesiąt lat proces zalesiania 
drzewami iglastymi litoralu na przestrzeni między Tel Awiwem a Jerozoli-
mą. Można go dość łatwo prześledzić jadąc autostradą nr 1. Dokładnie wi-
dać tam moment, w którym kończy się przetworzenie krajobrazu powsta-
łe dzięki pokoleniom Izraelczyków sadzących te drzewa. Wszystko działo 
się w czynie społecznym na rzecz gremialnego utrzymywania wrażenia, że 
(określenie architekta Orena Sagiva) „jednak to w sumie Europa, a nie bli-
żej nieokreślony skrawek Azji”. Zainteresowanych tym wątkiem odsyłam do 
książki Eyala Weizmana Hollow Land i bloga eifodanayaffo.blogspot.com 
Inną składową projektu był ustrój Izraela, państwa niebywale upolitycz-
nionego, w którym lista priorytetów nie obejmuje kwestii takich jak rozwi-
janie inicjatywy oddolnej (chyba, że mowa o inicjatywach religijnych - tu 
aktywność jest imponująca), czy walka o czystsze środowisko. Inicjatywy 
obywatelskie są rzadkością i występują głównie w sytuacjach dramatycz-
nych, a więc kojarzone są z koniecznością protestowania, oporu, itp. Pod-
czas moich kolejnych wizyt w Lewancie odniosłem wrażenie, że przecięt-
ny obywatel niechętnie myśli o działaniu na rzecz zmieniania wspólnego 
otoczenia, czy wspólnych standardów życia, ludzie zdawali się wykazywać 
daleko idący fatalizm i leseferyzm. Ci, którzy nie godzili się na otaczają-
cą ich rzeczywistość, robili wszystko, żeby wyemigrować. W takim klima-
cie społecznym trudno oczekiwać, że ludzie będą chętni do pokazywania 
swoich możliwości w sferach innych, niż szeroko rozumiana działalność 
ekonomiczna. Stąd powstał pomysł, żeby pokazać mieszkańcom Jaffy, jak 
ich wysiłek w pompowaniu morskiej wody przekłada się na utrzymywa-
nie przy życiu podlewanej przez nich zaproponowanej przez nas roślinno-
ści parku. Roślinności, która nie byłaby „wodochłonną” europejską trawą, 
a niewymagającą lokalną florą tzw. pierwszej linii, mogącą przeżyć przy 
pomocy wstępnie odsolonej wody. Macrolonowe kopuły do odsalania były 
zresztą najbardziej widocznym elementem instalacji. Niestety obcięcie bu-
dżetu nie pozwoliło nam na realizację projektu, ale w efekcie powstała 
inna wypowiedź na temat lokalnej sytuacji - instalacja Pchechong.

Z tamtych dyskusji wzięła się Wyspa?
Tamagotchi Park był niejako wstępem do niej. Ten projekt odno-
si się do problemu niewiary nas warszawiaków, a może nawet Pola-
ków, w to, czy możemy mieć wpływ na wspólną rzeczywistość, na ska-
lę rzeki, miasta, czy kraju. Ilu z nas wierzy, że może mieć jakikolwiek 
wpływ nie tylko na to, czy wybrany przez nas polityk nie będzie idiotą, 
ale zwłaszcza na to, czy nie zatrujemy się wodą z naszej rzeki, czy kie-
dyś przejedziemy przez Polskę autostradą, albo czy powstanie w Warsza-
wie lub Polsce coś, co zadziwi świat, czego nigdzie indziej nie widzieliśmy? 
Wisła jest symboliczną przestrzenią niemożliwości, dlatego działanie w ra-
mach finansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa festiwalu Przemia-

ny jest okazją do zaprzęgnięcia miejskiej machiny do zmieniania świa-
domości nas wszystkich. Od początku myślałem o Wyspie w kategoriach 
propagandowej fałszywej jednoznaczności, zresztą iluzja przekazu „1 x 1” 
zawsze mnie bardzo pociągała.

Wszystkie te projekty są także wielopłaszczyznowe - można je interpre-
tować na rozmaitych poziomach. Czy to woda daje takie przełożenie?
W wypadku Tamagotchi, czy Wyspy, chodziło o przekaz sprawiający wra-
żenie jednoznacznego komunikatu, zielonej propagandy. Trochę inaczej 
sprawa ma się w wypadku Polish Spring. Działanie w straumatyzowanej 
rzeczywistości świeżo powstałej Autonomii Palestyńskiej, organizmu, któ-
ry nie jest pełnoprawnym krajem, musi podlegać innym mechanizmom. 
Polish Spring ma przede wszystkim dać możliwość wycięcia z rzeczywisto-
ści, ale nie poprzez dostarczenie bogatego wachlarza intelektualnych od-
niesień jak w wypadku Pchechongu, ale prostego doznania ulgi wynikającej 
ze stania gołymi stopami w wartkiej, zimnej wodzie na środku przestrze-
ni publicznej. Tak, woda daje to przełożenie, bo jest uniwersalnie kojarzo-
na jako pojęcie wielopłaszczyznowe. Nawet banalna nazwa urzędu admi-
nistrującego w Stanach Zjednoczonych wodociągami, kanalizacją i siecią 
energetyczną niesie niebywały ciężar pojęciowy: Water & Power.

Twój udział w Riwaq Biennale, obok Arura Żmijewskiego i Joanny Raj-
kowskiej, jest efektem nawiązanych wcześniej w Palestynie kontaktów. 
Co tam robiłeś? Jak ludzie dają tam radę? 
Polish Spring zaczął się od mającej miejsce w Warszawie dyskusji z Reem 
Fadda i Yazidem Anani - kuratorami związanymi z Palestyńskim Insty-
tutem Sztuki i Uniwersytetem Birzeit, którzy przyjechali tu na zaprosze-
nie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Rozmawialiśmy na temat nieistnienia 
zachodniego pojęcia przestrzeni publicznej w rozumieniu palestyńskim. 
W warszawskim kontekście brzmiało to dziwnie nie-abstrakcyjnie: sie-
dzieliśmy sobie popijając herbatkę na Chłodnej i rozmawialiśmy o tym, 

Ten projekt odnosi się  →
do problemu niewiary nas 
warszawiaków, a może nawet 
Polaków, w to, czy możemy 
mieć wpływ na wspólną 
rzeczywistość, na skalę rzeki, 
miasta, czy kraju.
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że nowa klasa absolwentów międzynarodowych uczelni powracająca do 
kraju chciałaby mieć wpływ na jego kształt, również poprzez wytworzenie 
odruchów obywatelskich (skąd my to znamy?). Kilka miesięcy później po-
chylaliśmy się nad koncepcją Polish Spring popijając arabską herbatę w ka-
fejce w Ramallah, głośno dyskutując, czy Palestyńczycy nie przestraszą się 
możliwości wspólnego siadania na publicznej ławce bez bycia posądzony-
mi o zdrożne intencje.
Pytasz, jak ludzie tam sobie radzą, jeżeli pominąć fakt, że żyją otoczeni 300 
kilometrami postawionego przez Izrael muru (ale wybudowanego przez 
palestyńskich robotników), że żeby wykopać studnię, oświetlić drogę, czy 
wypuścić w powietrze baloniki na imprezie masowej, muszą iść po pozwo-
lenie do izraelskiego wojska, że jedynym produktem eksportowym jest lo-
kalne piwo z Taybeh (demonstracyjnie ulubione przez młodych opozy-
cyjnych intelektualistów izraelskich), to radzą sobie zadziwiająco dobrze. 
Ramallah przeżywa boom budowlany, wraz z jego konsekwencjami w po-
staci szybko powstającej paskudnej architektury, powstaje dużo inwestycji 
publicznych. Kulturą kraju zajmują się apolityczne organizacje pozarządo-
we, takie jak Riwaq, które przejęły zakres działań ministerstw. Należy pa-
miętać, że społeczeństwo Jordanii to w prawie 70% Palestyńczycy, z żoną 
króla włącznie, a domy powstające na terenie Autonomii i niegdyś innych 
arabskich miast na terenie obecnego Izraela, są i były budowane z dolarów 
przysyłanych przez rodziny z obu Ameryk. To zresztą, patrząc na pagórki 
Palestyny, przywołuje analogię do Polski za komuny, kiedy to na Podhalu 
można było zobaczyć prawie same „dolarowe chałupy”. I kolejna analogia: 
rozmawiając z ludźmi należącymi do elity kulturalnej Autonomii w Cafe 
de Paris na przeciwko Urzędu Miasta Ramallah, miałem wrażenie, że pa-
trzę na tamtą rzeczywistość, jak na początku lat 90. zagraniczni „ekspaci” 
patrzyli na dziwną Polskę przez okno kawiarni w Hotelu Europejskim.

Ale jednak wobec tych wszystkich trudności, odbywa się tam Biennale 
Riwaq, powstają prace twórcw z całego świata, tak jak twoja. Czy natra-
fiłeś na jakieś przeszkody?
Po długich dyskusjach pojawił się pomysł odwołania do samej Polski, wo-
bec której jedynym skojarzeniem u przeciętnego palestyńskiego rozmów-
cy było, co ciekawe, odbicie pojęcia przyniesionego do świadomości Pale-
styńczyków ze Stanów Zjednoczonych, gdzie sprzedaje się wodę Poland 
Spring z miejscowości Poland w stanie Maine. W ten sposób jedyną po-
chodną bezpośredniego skojarzenia z konkretnym produktem spożyw-
czym jest tam wrażenie świeżości, naturalności i zdrowia. Czegóż chcieć 
więcej? 
W końcu udało się zbudować prostą, kamienną ławę z lokalnego wapienia 
z płynącą wzdłuż jej podstawy w kamiennym korycie wartką wodą, któ-
ra jest wyziębiana w podziemnej komorze i pompowana niewielką pom-
pą z niedalekiego sklepu dla akwarystów. Tempo prac i niezrozumiała or-
ganizacja budowy spowodowały, że instalacja została ukończona w dniu 
otwarcia Biennale, ale wraz z kilkoma zwiedzającymi mieliśmy szczęście 
doświadczyć ulgi, jakiej odczuły nasze stopy, kiedy usiedliśmy na ławce 
po dniu chodzenia w prażącym słońcu. Mam nadzieję, że instalacja bę-
dzie przyciągać zarówno mieszkańców rewitalizowanego Starego Miasta, 

Ramallah przeżywa boom  →
budowlany, a kulturą kraju 
zajmują się apolityczne 
organizacje pozarządowe

Jakub Szczęsny: Polish Spring, 2009
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jak i potencjalnych turystów, których do Palestyny wciąż dociera niewielu, 
czemu zresztą trudno się dziwić.

Prowadzisz jednocześnie pracę badawczą, angażujesz się w projekty in-
terdyscyplinarne i pracujesz zawodowo z grupą Centrala. Czy to do-
świadczenie poza branżą architektoniczną ułatwia ci pracę w zawodzie, 
czy raczej utrudnia?
Jestem w tej dobrej sytuacji, że nie muszę pracować nad wstydliwymi te-
matami komercyjnymi. Lata pracy z Centralą pozwoliły nam na wypra-
cowanie wizerunku, który przyciąga dokładnie takich klientów, z jakimi 
chcemy pracować. W wypadku osób prywatnych są to zazwyczaj ludzie 
odważni i skłonni do eksperymentowania i - co ważne - nie próbujący 
wpisać się w panujące w wyższej klasie średniej wyznaczniki statusu finan-
sowego, w typie obowiązkowej kuchni prowansalskiej, czy dachu toskań-
skiego. W tej chwili pracujemy nad serią domów na ekstremalnie wąskich, 
albo niebywale zalesionych działkach. Za miesiąc, w trakcie organizowa-
nego przez Fundację Polskiej Sztuki Współczesnej festiwalu WolaArt, po-
każę projekt domu-pracowni dla pisarza Etgara Kereta. A jednocześnie 
rośnie ilość moich projektów, powiedziałbym, poza-pragmatycznych, ale 
tym chętnie opowiem w przyszłym roku!

Jakub Szczęsny (rocznik 1973), ukończył Wydział Architektury Politechniki 

Warszawskiej, studiował w szkole Paris La Défense i na Wydziale Architektu-

ry Escola te`cnica Superior D’Arquitectura w Barcelonie. Współtworzy grupę 

Centrala, projektując budynki, plany urbanistyczne, wnętrza, wystawy oraz 

instalacje przestrzenne. Ponadto okazjonalnie uczy w barcelońskim iAAC (in-

stitute for Advanced Architecture of Catalonia) i jerozolimskim Bezalel (Bez-

alel Academy of Arts and Design), kuratoruje wystawy dotyczące przyszłości 

Warszawy i rysuje komiksy. Unikając niekończącej się dyskusji na temat okre-

ślenia granicy między pojęciem sztuki i architektury, woli używać w odniesie-

niu do siebie określenia „synchronizator” zasłyszanego na płycie zespołu Air. 

interesują go animowane obiekty mechaniczne i temat mistyfikacji w sztuce.

www.centrala.net.pl 

Jakub Szczęsny, Eifo Dana: Przeciąg. Sensorama [instalacja interaktywna], 

Jaffa, 2009.

Projekt był częścią prezentacji Młoda Polska. Dizajn 2009 / Young Polish De-

sign 2009

Organizatorzy: Fundacja Bęc Zmiana, Stowarzyszenie Artanimacje

Partnerzy: Halalit, Maxim Hotel, Filmoteka Narodowa

Projekt współorganizowany przez instytut Adama Mickiewicza w ramach 

Roku Polskiego w izraelu 2008/2009.

Projekt funansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych

www.poland-israel.org

Jakub Szczęsny WYSPA.SYNCHRONiZACJA

Książka pod redakcją Kaji Pawełek

Autorzy tekstów: Kuba Mikurda, Lidia Klein, Levente Polyák, Valérie Hammer-

bacher, Katarzyna Bittner, Shelly Federman i Zhe Architectura, tomasz Bu-

dzyń. Język polski i angielski.

Wydawca: Fundacja Bęc Zmiana

www.synchronicity.pl

Projekt realizowany jako część Festiwalu Sztuki nad Wisłą Przemiany, realizo-

wany jest dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawy

www.warszawa2016.pl

Warszawa 2016-Europejska Stolica Kultury - Kandydat

 Jakub Szczęsny: Wyspa. Synchronizacja 
/ island. Synchronicity, pod redakcją 
Kaji Pawełek, projekt graficzny: tomek 
Bersz / Marian Misiak, Fundacja Bęc 
Zmiana, 2009
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GDZIE BYWA NOTES.NA.6.TYGODNI

BIAŁYSTOK Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, www.galeria-arsenal.pl; Klub Metro, ul. Białówny 9A,  

www.klubmetro.pl BIELSKO BIAŁA Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, www.galeriabielska.pl BYDGOSZCZ Akademia 

Przestrzeń Kulturalna ul. Gabary 2; Galeria BWA, ul. Gdańska 20, www.bwa.bydgoszcz.com; Klub Mózg, ul. Gdańska 10, 

www.mozg.pl; BYTOM Bytomskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 27, www.bck.bytom.pl; Galeria Kronika, Rynek 26, 

www.kronika.org.pl; CIESZYN Galeria Szara, ul. Srebrna 1, www.galeriaszara.pl; Instytut Sztuki, ul.Bielska 66; Śląski 

Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, ul. Zamkowa 3C, www.zamekcieszyn.pl; ELBLĄG Galeria El, Kuśnierska 6, www.galeria-

el.pl GDYNIA Kawiarnia Cyganeria, ul. 3 Maja 27; GORZÓW WIELKOPOSKI Klub MCK Magnat ul. Drzymały 26. www.

emceka.pl; Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73, www.mosart.pl; GDAńSK Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. 

Jaskółcza 1, www.laznia.pl; Instytut Sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145B, Stocznia Gdańska, www.wyspa.art.pl GRUDZIĄDZ 

Centrum Kultury Teatr, ul. Marszałka Focha 19; KATOWICE Galeria Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9, www.archibar.pl; 

Galeria BWA, al. Korfantego 6, www.bwa.katowice.pl; Galeria Rondo Sztuki, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, www.

rondosztuki.pl; Górnośląskie Centrum Kultury, Plac Sejmu Śląskiego 2, www.gck.org.pl KIELCE Galeria Winda, pl. 

Moniuszki 2b, www.kck.com.pl; KONIN Galeria Sztuki Wieża Ciśnień, ul. Kolejowa 1A; Kostrzyń nad Odrą Kostrzyńskie 

Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 34, www.kostrzyn.pl/kck Koszalin HO::LO studio ul. Franciszkańska 24, www.ho-lo.pl; 

Klub Plastelina, ul. Mickiewicza 8/7A, www.klubplastelina.pl; Pracownia Projektowa MJM, ul.Artylerzystów 6c; Pracownia 

Architektoniczna, ul. Szymanowskiego 6/10; KRAKÓW Artpol, Zacisze 14, www.art-pol.org; Delikatesy ul. Sarego 20/1; 

Galeria Pauza, ul. Floriańska 18/5; Galeria ZPAF i S-ka, ul. Św. tomasza 24, Galeria MOHO ul. Berka Joselewicza 21c; Galeria 

Zderzak, ul. Floriańska 3, www.zderzak.pl; Instytut Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka 53; Galeria Camelot & Księgarnia 

fotograficza f5, ul. Józefitów 16, www.f5-ksiegarnia.pl; Goldex Poldex ul. Józefińska 21/12 (i piętro w oficynie); Miejsce, 

Felicjanek 22, www.miejsce.sklep.pl; Kawiarnia Les Couleurs, ul. Estery 10; Korporacja Ha!art, w Bunkrze Sztuki na piętrze, 

Pl. Szczepański 3A, www.ha.art.pl; Małopolski Instytut Kultury, Karmelicka 27,www.mik.krakow.pl; Miejsce, Zegadłowicza 

2, www.miejsce.sklep.pl; Policealne Studium Plastyczne Anima Art ul. Zamoyskiego 29/8 Punkt, ul. Sławkowska 24, 

i piętro, www.punkt.sklep.pl; Teatr Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25, www.laznianowa.pl; Wydział Form Przemysłowych ASP, 

ul. Smoleńsk 9, www.asp.krakow.pl; LESZNO Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5; LUBLIN Galeria Biała, ul. 

Peowiaków 12, http://free.art.pl/biala; ŁÓDŹ Łódź Art Center/Międzynarodowe Centrum Sztuki w Łodzi, ul. 

tymienieckiego 3, www.lodzartcenter.com Galeria FF, łódzki Dom Kultury, ul. Romualda traugutta 18, www.galeriaff.

infocentrum.com; Galeria Ikona, ul. Fabryczna 19; Galeria Manhattan, ul. Wigury 15, www.free.art.pl/galeria_manhattan/; 

Mała Litera, Nawrot 7 www.malalitera.pl; Mała Litera Art, Muzeum Sztuki w łodzi – MS2 w Manufakturze Muzeum Sztuki, 

Więckowskiego 36, www.msl.org.pl; Pan tu nie stał ul. Jaracza 45 , www.pantuniestal.com NOWA SÓL Dom Kultury, 

ul.Marszałka J.Piłsudskiego 49; Pub Teatralna, ul. Piłsudskiego 49, Fabryczna 9,ul. Fabryczna 9, www.fabryczna9.com 

NOWY WIŚNICZ Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, www.bochenskie.republika.pl/nowy_wisnicz.html OLEŚNICA 

Klub Animatorów Kultury „Kaktus” (przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu), ul. Reja 10 OLSZTYN Biblioteka 

Multimedialna Planeta 11, ul. Piłsudskiego 38, www.planeta11.pl; haloGaleria MOK ul. Dąbrowszczaków 3; UWM FM ul. 

Kanafojskiego 1; OPOLE Galeria Sztuki Współczesnej, Pl. teatralny 12; Kiosk Kulturalny, ul.Piastowska 17 POZNAń ASP 

Wydział Komunikacji Multimedialnej Al. Marcin-kowskiego 29; Bookarest Księgarnia, Stary Browar – Dziedziniec, ul. 

Półwiejska 42, www.bookarest.pl; Café Mięsna,ul. Garbary 62, www.myspace.com/cafemiesna; Galeria Miejska Arsenał, 

Stary Rynek 3, www.arsenal.art.pl; Galeria Pies, ul. Dąbrowskiego 25 a, www.galeriapies.pl; Galeria Stereo, ul. Słowackiego 

36/1 Kisielice klub i galeria, ul. taczaka 20, www.kisielice.com; Stary Browar, Kulczyk Foundation, ul. Półwiejska 42,  

www.kulczykfoundation.pl;Spot, ul. Dolna Wilda 87, www.spot.poznan.pl; RACIBÓRZ Raciborskie Stowarzyszenie 

Kulturalne ASK,ul. Chopina 21; SANOK BWA Galeria Sanocka, Rynek 14, www.galeriasanocka.pl; SŁUPSK Galeria 

Interdyscyplinarna, Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. 3-go Maja 22, www.emcek.pl; SOPOT lalala bar, ul. Rzemieślnicza 

42, www.lalala.lu SZCZECIN Miejsce Sztuki OFFicyna, ul. Lenartowicza 3/4, www.officyna.art.pl; Miejska Galeria Sztuki 13 

Muz pl. Żołnierza Polskiego 2 Piwnica Kany, Pl. Piotra i Pawła 4/5, www.kana.art.pl TARNOWSKIE GÓRY Galeria Sztuki Inny 

Śląsk, ul.Karola Miarki 2 TARNÓW BWA Galeria Miejska Rynek 9 TORUń CSW Znaki Czasu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 13, 

www.csw.torun.pl Dom Muz, ul. Podmurna 1/3, www.dommuz.pl; Piwnica Pod Aniołem, Rynek Staromiejski 1,  

www.podaniolem.art.pl; WARSZAWA Addstore Nowogrodzka 21 Ania Kuczyńska, Solec 85, www.aniakuczynska.com; Bęc, 

Mokotowska 65/7, www.funbec.eu; Café 6/12, ul. Żurawia 6/12; Café Karma, pl. Zbawiciela 3/5; Chłodna 25, ul. Chłodna 25, 

http://chlodna25.blog.pl; Czuły Barbarzyńca, ul. Dobra 31, www.czulybarbarzynca.pl; Filtry Cafe, ul. Niemcewicza 3,  

www.filtrycafe.blog.pl; galeria A, ul. Bagatela 10 lok. 15A Galeria A-Tak, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18,  

www.atak.art.pl; Fundacja Atelier, ul. Foksal 11, www.atelier.org.pl; Galeria Czarna, ul. Marszałkowska 4 lok.3, www.

czarnagaleria.art.pl; Galeria Fibak ul. Krakowskie Przedmieście 5, www.galeriafibak.com.pl; Galeria Klimy Bocheńskiej, ul. 

Ząbkowska 27/31 [Koneser], www.bochenskagallery.pl; Galeria Leto, ul. Hoża 9c, www.leto.pl; Galeria M2, Oleandrów 6, 

www.m2.art.pl; Galeria Pokaz, ul. Krakowskie Przedmieście 20/22; Galeria Start, ul. 1 sierpnia 36a, www.dkwlochy.pl; 

Instytut Cafe, al. Ujazdowskie 6; Kafka, ul. Oboźna 3; Kolonia, róg ładysława i łęczyckiej, www.kolonia-ochota.pl; 

Kawangarda, Wilcza 32, www.kawangarda.pl; Księgarnia „Spis treści” Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 

ul. Jazdów 2, www.spistresci.pl; Kawiarnia Lokalna, ul. Różana (między Kwiatową a al. Niepodległości); Mufka, ul. Solec 

101, www.mufka.waw.pl; Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3, www.artmuseum.waw.pl; Mysi Królik, ul. Okolnik 

11a; Numery Litery, ul. Wilcza 26, www.numerylitery.pl; CSW Cafe Okna, Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2; Ośrodek Działań 

Filmowych, ul. Ptysiowa 3, www.kulturawilanow.pl/odf; Piksel, ul. Noakowskiego 12/43, www.piksel.art.pl; Pasta Café, ul. 

Kamionkowska 48a, www.pastacafe.pl; planB, al. Wyzwolenia 18, www.planbe.pl; Powiększenie, Nowy Świat 27, Powiśle, 

Kruczkowskiego 4 Pracovnia, ul. Popiełuszki 16, http://pracovnia.pl; Pracownia/galeria [v]iuro, 11 listopada 22 lok.21A, 

http://www.myspace.com/viuro Raster, ul. Hoża 42/8, www.raster.art.pl; Tarabuk, ul. Browarna 6,www.tarabuk.pl; Sklep 

Filmowy Celuloid w Kinie Muranów, ul. Gen. Andersa 1, www.muranow.gutekfilm.pl; Szczotki Pędzle, ul. tamka 45b, www.

szczotkipedzle.pl; TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, www.trwarszawa.pl; Warszawska Szkoła Reklamy ul. Szolc-

Rogozińskiego 3; Galeria xx1, al. Jana Pawła ii 36 Yours Gallery, Krakowskie Przedmieście 33, www.gallery.yours.pl; 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Pl. Małachowskiego 3, www.zacheta.art.pl WROCŁAW Art-Cafe Pod Kalamburem, al. 

Kuźnicza 29a, www.kalambur.art.pl; Cafe Club Kamfora ul. Św. Antoniego 24c, www.kamfora.pl Galeria Awangarda, ul. 

Wita Stwosza 32; Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4, www.entropia.art.pl;Galeria Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar 

Oświęcimskich 1/2, www.mieszkaniegepperta.pl; Jadłostacja, ul. Więzienna 31; Klubokawiarnia Mleczarnia, Włodkowica 

5; Klub i księgarnia Falanster ul. św. Antoniego 23; Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, www.opt-art.net; 

Pracownia, ul. Więzienna 6; WRO Art Center, Widok 7, www.wrocenter.pl, ZIELONA GÓRA Galeria BWA, al. Niepodległości 

19, www.bwazg.pl; Fabryczna Centrala Twórcza, ul. Fabryczna 13b

NIEMCY: BERLIN Collectiva, Brunnenstraße 152, www.collectivagallery.com; Instytut Polski w Berlinie, Burgstrasse 27; 

Żak Branicka, Linienstraße 148, www.zak-gallery.com, 

SZWECJA: STOCKHOLM Instytut Polski / Polska institutet, Mosebacke torg 4, www.polskainstitutet.se;

Uwaga, jeśli twojego miasta nie ma na liście – daj znaka w jakim miejscu – dobrej kawiarni, galerii, nn6t powinien się 

pojawiać. Czekamy na podpowiedzi nn6t@funbec.eu

Międzynarodowa konferencja poświęcona rezydencjom artystycznym 
oraz wschodnioeuropejskie spotkanie sieci Res Artis 
Inauguracja programu wymiany dla profesjonalistów

16–19 listopada 2009
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 

Wystawa w przestrzeniach rezydencyjnych budynku Laboratorium
17.11.2009–10.01.2010, wernisaż wystawy: 16.11.2009 g.19.00

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 

ARTISTS-IN-RESIDENCE LABORATORY

WWW.CSW.ART.PL/A-I-R 

Organizator: Współorganizatorzy:

Partnerzy:

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Centrum Sztuki 
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Zamek Ujazdowski
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